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Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
22/2021. (VI.15.) önkormányzati rendelete 

a bölcsődei térítési díjakról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Tamási Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben és 131. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Tamási Város Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő 
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsődében bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői 
felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő) 
intézményi térítési díjfizetési kötelezettségére. 

2. § 

(1) A bölcsődében a gyermekétkeztetésért és a gondozásért térítési díjat kell fizetni. 

(2) Az étkezési térítési díjat a képviselő-testület az intézményi térítési díjakról szóló 15/2008. (V. 5.) 
önkormányzati rendeletében határozza meg. 

(3) Az intézményi térítési díj mértékét a képviselő- testület a rendelet 1. számú melléklete szerint határozza 
meg. 

3. § 

A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és 
a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. 

4. § 

(1) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a személyi térítési díj 
kiszámításához szükséges, - az intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott - iratokat benyújtani. 

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) a törvényes képviselő 
az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően havonta, előre köteles megfizetni. 

(3) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és 
ellenőrzéséről. 

(4) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő 
megjelölésével az intézményvezető felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére. 

(5) Ha a határidő eredménytelenül telt el, a fenntartó a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot 
nyilvántartásba veszi és intézkedik a díjhátralék behajtásáról. 

5. § 
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(1) A bölcsődei intézményi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást 
a hónap nem minden napján veszi igénybe. 

(2) Amennyiben az intézmény zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő személyi 
térítési díjat a tényleges gondozási napok alapján kell meghatározni. 

6. § 

(1) Az intézményi térítési díj alapján, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. § (5) bekezdésében szabályozott normatív kedvezmények 
figyelembe vételével a személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, és erről az ellátás 
megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet. 

(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az 
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó 
határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. 

(3) A fenntartó az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjat csökkentheti, ha a térítési díj 
fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a másfélszeresét és a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család 
létfenntartását veszélyeztetné. 

(4) A személyi térítési díj megfizetése alól mentesíthető a kötelezett, ha a gyermekek napközbeni ellátásának 
igénybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt, vagy más törvényes képviselőt, és a (3) 
bekezdésben foglalt feltételek fennállnak. 

(5) A (3) bekezdésben foglalt esetben a jövedelem számításának az ideje a havonta mérhető jövedelmeknél 
három hónap, egyéb jövedelmeknél (vállalkozás) egy év. Az egy főre jutó jövedelem megállapításnál a Gyvt. 
19. § (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 

(6) Amennyiben a kötelezett részére személyi térítési díj-kedvezményt állapítottak meg, arra a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától az oktatási nevelési év végéig jogosult. 

7. § 

Mentesek az intézményi térítési díj fizetési kötelezettség alól a Gyvt. 150. § (6) bekezdésében meghatározott 
gyermekek törvényes képviselői. 

8. § 

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

Záradék: 
Utolsó egységes szerkezetbe foglalva: 2023. március 1. 

 
Gulyásné dr. Könye Katalin   

     jegyző 
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1. melléklet
1
 

Bölcsődei ellátás térítési díjai 
 
Bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége: 
 
4.600,- Ft/fő/nap 
 
Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 
 
600,- Ft/fő/nap 
 

                                                 

1 Az 1. melléklet a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 1. 
§-ával megállapított szöveg. 


