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ELŐ T ERJ ES Z TÉS  
 

a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde  

mini bölcsődei térítési díjainak megállapításáról szóló 18/2020. (XII.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
 

Melléklet: 1 db rendelet tervezet 
 

Jogszabályi háttér:  
 

- - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések elrendeléséről szóló 27/2021. (I.29.) 

Kormányrendelet, 

- - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 

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

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 

- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2019. (XII.14.) IRM rendelet 

 

 

 

I. ÁLTALÁNOS INDOLKOLÁS 

 

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

továbbiakban: Gyvt.) 29. § (2) bekezdés e) pontjára, a 147. § (2) és 151. § (3)-(4) bekezdéseire, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról a 328/2011. 

(XII.29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésére tekintettel szükséges a Rendelet módosítása, 

amelyek szerint a nyersanyagnorma meghatározása nem rendeletalkotási tárgykör, az 

intézményi térítési díjat általános forgalmi adó nélkül, a 2008. évi III. törvény 2. §-ának 

megfelelő módon kerekítve szükséges megállapítani. A fizetendő adót a teljesítéskor kell 

megállapítani. Ennek értelmében az ÁFA nem az intézményi, hanem a szolgáltatás 

ellenértékeként fizetett személyi térítési díj része, melyet az Szt.115. § (2) bekezdés szerint az 

intézményvezető állapít meg. 

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

 



foglaltak szerint: 

„151.§ (2f) Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési  

önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja  

meg. (3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés  

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

A mini bölcsődei gyermekétkezés nyersanyagnormája a 22/2021.(III.24.) önkormányzati 

határozatban került megállapításra. 

 

A nyersanyagnorma alapján az korábbi önkormányzati rendelet-módosításban nem került 

megfelelően meghatározásra a gyermekétkezés intézményi térítési díj. 

 

Mindezek alapján szükséges az újabb módosítás, ezért a Rendelet 2. § (2) bekezdése és az 

étkezési térítési díjakat meghatározó 1. számú melléklete módosításra kerül. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS: 

 

1. § A Rendelet 2. § (2) bekezdést módosítja. 

2. § A Rendeletet a 1. számú melléklete módosításra kerül. 

3. § Hatályba léptető rendelkezések 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde  

mini bölcsődei térítési díjainak megállapításáról szóló 18/2020. (XII.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok 

előkészítőjének előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható 

következményeit. Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az 

önkormányzat képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően. 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

 

Társadalmi hatás:A rendelet módosításnak társadalmi hatása nincs. 

 

Gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításnak költségvetési hatás nincs. 

 

Környezeti, egészségi hatása:  

A rendelet módosításnak környezetre, egészségre közvetlen hatása nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

 A rendelet módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős. 



 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet módosítása a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés miatt szükséges, a 

módosítás elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást von maga után. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához a pénzügyi, a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. 

 

Csökmő, 2021. március 29. 

 

 

        Fülöpné dr. Kerti Judit  

         jegyző 

 

 

Ez alapján a melléklet szerinti rendelet-tervezetet terjesztem elő. 

 

Csökmő, 2021. március 29. 

 

Nagy Tibor 

polgármester 

 

1. sz. melléklet: rendelet-tervezet 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 

…/2021. (III.29.) önkormányzati rendelete a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde 

mini bölcsődei térítési díjainak megállapításáról szóló 18/2020. (XII.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján Csökmő 

Nagyközség Önkormányzatának polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a ) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 



A Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei térítési díjainak megállapításáról szóló 

18/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdésében 

foglalt „önkormányzati határozatban” szövegrész helyébe helyére a következő szövegrész lép: 

„e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint”. 

2. § 

A Rendelet 1. számú melléklete a következőképpen módosul: 

 

 

MEGNEVEZÉS 

 

 

A mini bölcsődei étkezés 

intézményi térítési díja1 

 

 

Mini Bölcsőde  
reggeli 105 Ft/nap 

tízórai 110 Ft/nap 

ebéd 295 Ft/nap 

uzsonna 105 Ft/nap 

Napi 4 étkezés összesen: 615 Ft/nap 

 

 

 

 

3. § 

Jelen rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Nagy Tibor                                                                      Fülöpné dr. Kerti Judit 

polgármester                                                                           jegyző 

 

 

 

 

 
1 Az intézményi térítési díj általános forgalmi adó nélkül, a 2008. évi III. törvény 2. §-ának 

megfelelő módon kerekítve kerül megállapításra. 

 



2. sz. melléklet: egységes szerkezetű rendelet 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 

18/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde  

mini bölcsődei térítési díjainak megállapításáról 

módosításokkal egységes szerkezetben 

 

2Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján Csökmő 

Nagyközség Önkormányzatának polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a ) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján 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 a Csökmő Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Fenntartó) 

fenntartásában működő Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei ellátást igénybe 

vevő gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy törvényes képviselő 

(továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és gondozási térítési díjfizetési kötelezettségére. 

 

 

2. § 

(1) A mini bölcsődei ellátásért gondozási és étkezési térítési díjat kell fizetni.  

3(2) A Fenntartó a bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakat - a Gyvt. 147. § (2) 

bekezdése alapján - külön határozza meg a gyermek gondozására, nevelésére, nappali 

felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 

151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A gondozási 

 
2 Módosította: a 3/2021.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. március 25. 
3 Módosította: a 4/2021.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. április 1. napjától 
 



díjat e rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint, az étkezési térítési díjat e rendelet 3. számú 

mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 

(3) A fenntartó minden évben megállapítja a mini bölcsődei ellátás intézményi térítési díját 

(gondozási díj), ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben 

biztosított támogatás különbözete. 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. 

(4) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának (étkezési díj) alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

(5) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (4) bekezdés szerinti napi 

összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, 

valamint a Gyvt. 21/B. §-ában megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja 

meg. 

 

3. § 

 

(1) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a személyi térítési 

díj kiszámításához szükséges, - az intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott – 

iratokat, igazolásokat benyújtani. 

(2) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.)10. § (2)-(5) bekezdése szerint kell eljárni. 

(3) A személyi térítési díjra vonatkozó kedvezményt vagy mentességet az intézményvezető 

jogosult megállapítani a Gyvt. 21/B. §-ában és a 150. § (6) bekezdésében foglalt esetekben, a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII. 29.) 

Korm. rendelet 18. §-a alapján. 

(4) A mini bölcsődei gondozás és étkezés térítési díját (továbbiakban: személyi térítési díj) a 

törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően 

havonta utólag köteles készpénzben megfizetni.  

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a törvényes képviselő mentesül a gondozási díj 

fizetése alól: 

a) a fenntartó által jóváhagyott zárva tartás idején 

b) vis major helyzetek esetében 

c) egészségügyi zárlat esetében 



Amennyiben a zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő térítési díjat 

a tényleges gondozási napokra kell meghatározni. 

 

 

5. § 

 

(1) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések 

végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá a gondozási és étkezési térítési díj befizetésének havi 

nyilvántartásáról. 

(2) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező törvényes képviselőt az 

intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a tartozás rendezésére. 

(3) Ha a határidő eredménytelenül telt, az intézményvezető a kötelezett nevét, lakcímét és a 

fennálló hátralékot nyilvántartásba veszi. 

(4) Az (5) bekezdésben nyilvántartott hátralékról az intézmény vezetője negyedévenként 

tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása érdekében, csatolva a fizetési felszólítást, 

valamint az átvételről szóló dokumentumot. 

(5) A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék 

behajtásáról, vagy a behajthatatlan hátralék törléséről. 

 

 

6. § 

 

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

 

Csökmő, 2020. december 14. 

 

 

 

 Nagy Tibor    Fülöpné dr. Kerti Judit    

  polgármester           jegyző 

 

 

 



 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2020.12.14. napján 

 

 

Fülöpné dr. Kerti Judit  

jegyző 

 

1. számú melléklet a 18/ 2020. (XII.14.) önkormányzati rendelethez:4 

 

2. számú melléklet a 18/ 2020. (XII.14.) önkormányzati rendelethez: 

         

                                              

Gondozásért fizetendő intézményi térítési díj 

 

Mini bölcsődei ellátás                                                                                   0 Ft/nap  
 

3. számú melléklet a 18/ 2020. (XII.14.) önkormányzati rendelethez:5 

 

 

MEGNEVEZÉS 

 

 

A mini bölcsődei étkezés 

intézményi térítési díja6 

Mini Bölcsőde  
reggeli 105 Ft/nap 

 

tízórai 110 Ft/nap 

 

ebéd 295 Ft/nap 

 

uzsonna 105 Ft/nap 

 

Napi 4 étkezés összesen: 615 Ft/nap 

 
4 Hatályon kívül helyezte: a 3/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. március 25. 
napjától. 
5 Beiktatta: a 4/2021.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021. április 1. napjától. 
6 Az intézményi térítési díj általános forgalmi adó nélkül, a 2008. évi III. törvény 2. §-

ának megfelelő módon kerekítve kerül megállapításra. 

 



 


