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1. Napirendi pont 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési 

díjak magállapításáról szóló 6/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban Gyvt.) 146.-151. § és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és a gyermekjóléti szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet (továbbiakban 

Kormányrendelet) térítési díjra vonatkozó rendelkezések  a fenntartóra bízzák annak 

eldöntését, hogy kíván e élni ezen jogával a fenntartott bölcsődei intézményével 

kapcsolatosan. A Gyvt. 147 § (2) bekezdése szerint a fenntartónak ki kell számítania az 

intézmény térítési díját, melyet külön meg kell határoznia az étkezésre és a gondozásra. Ezt 

abban az esetben is meg kell tennie, ha nem kíván térítési díjat szedni, ill. a kiszámított 

térítési díjtól kisebb összeget is meghatározhat beszedni kívánt összegként.   

Amennyiben az önkormányzat nem kíván térítési díjat szedni, a Kormányrendelet 9. § (2) 

bekezdése értelmében az összeget nullában, rendeletbe foglalva, kell meghatároznia. A 

térítési díj számítása a következőképpen történik: A fenntartó megállapítja a 146. § (1) 

bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a 

normatív állami hozzájárulás különbözete (Gyvt. 147. § (1)). Így jönne ki az a maximum 

összeg, amily egy fő bölcsődés után térítési díjként beszedhető.  

A Gyvt. 147. § (3) bekezdése a következőt is kimondja: „A szolgáltatási önköltséget a 

tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A 

szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 

folyamatok indokolják.” 

Megjegyzendő, hogy a hatályos törvényi szabályozás alapján a három vagy többgyermekes 

családok, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok a gondozást 

térítésmentesen vehetik igénybe, nekik csak étkezési térítési díjat kell fizetniük. 
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A bölcsődei gondozás személyi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, 

ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. A szabályozás egyetlen 

kivételt tesz, a bölcsődék nyári leállásakor a gondozási díjnak csak az időarányos részét kell 

megfizetni.   

A Gyvt. értelmében a személyi térítési díj megállapításánál a gyermek családjában az egy 

főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj összege 

nem haladhatja meg a család egy főre jutó jövedelmének 25%-át. 

Amennyiben a gondozásáért az önkormányzat nem kér térítési díjat, abban az esetben a 

gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében foglaltakat kell irányadónak 

tekinteni, amely a bölcsődés gyermekek étkezési kedvezményeire vonatkozik. Ezt 

Nagylózs Község Önkormányzatának esetében az intézményi térítési díjakról szóló 

rendeletének 1.. sz. melléklete fogja  tartalmazni a módosítást követően. 

Tekintettel arra, hogy sem az óvodában, sem az iskolákban nem ró az önkormányzat az 

alapellátásért a szülőkre plusz terheket, javasolt a bölcsőde esetében is a nulla Ft-os 

térítési díjat megállapítani. Ezt természetesen módosítható, ill. felülvizsgálható. Ezen 

felül az eddigi tapasztalat szerint olyan szülők választják a bölcsőde lehetőségét, ahol a 

szülőknek főleg anyagi okok miatt fontos, hogy újra munkába tudjanak állni.  

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Az intézményi térítési díjak magállapításáról szóló 6/2015.(VIII.31.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 

Társadalmi-gazdasági hatása: Kedvező, mivel a szülők mentesülnek a térítési díj 

megfizetése alól. 

 

Költségvetési hatása: Az önkormányzat lehetséges bevételtől esik el, de sem az óvoda, sem 

iskolák tekintetében nem szed külön díjakat, így nem javasolt a bölcsőde esetében ezzel 

terhelni a szülőket. 

 

Környezeti, egészségi hatása: nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Könnyebbséget jelent mind a GAMESZ, mind 

a bölcsőde számára, ha nincsenek plusz adminisztratív feladatok, mivel nincs térítési díj. 

 

Egyéb hatása: nincs 
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A rendelet megalkotásának szükségessége: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146.-151. § és a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekjóléti szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet 

térítési díjra vonatkozó új rendelkezéseinek kell eleget tenni 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A jogszabályi 

előírásnak nem tesz az önkormányzat eleget. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: nincs 

 

 

Nagylózs, 2017. augusztus 10. 

 

 

        Olaszyné Fülöp Anita 

         aljegyző 

 

 

 

 


