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Kengyel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

6/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete 
 

a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde  
minibölcsődei térítési díjairól 

 

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 29. § (1) bekezdésében és a 131.§ 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kengyel községi Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) 
fenntartásában működő Napsugár Művészeti és Modellóvoda és Minibölcsődében bölcsődei ellátást 
igénybe vevő gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes 
képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és intézményi térítési díjfizetési 
kötelezettségére. 

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

(2) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díj mértékét, valamint az egyéb szolgáltatások 
díját, és a kedvezmények mértékét a képviselő- testület a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.  

3.§(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  

(2) Gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenntartó által meghatározott 
intézményi térítési díj figyelembevételével, nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt 
összegben és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében megjelölt 
normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. 

(3) Az intézményi térítési díj összegét a 1. melléklete tartalmazza. 

(4) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gondozási díj a Gyvt. 150. §. és 154. § (1) bekezdésének 
szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az 
Önkormányzat nem biztosít.  

(5) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a,) 
pontjának szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, 
mentességet az Önkormányzat nem biztosít.  

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

5. §(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 bölcsődei gondozás és az étkezés személyi térítési díját (a továbbiakban együtt: személyi térítési 
díj)  a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően 
havonta  utólag készpénzben köteles megfizetni. 

(3) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és 
ellenőrzéséről, továbbá gondozási és étkezési személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról.  
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(4) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő 
megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.  

(5)  Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a 
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.  

(6) A (4) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként 
tájékoztatja az önkormányzatot a térítési díjhátralék behajtása érdekében, amelyhez csatolja a fizetésre 
felszólításról szóló értesítést.  

(7) Az önkormányzat az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék 
behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről.  

6.§(1) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt — az intézményi jogviszony 
fennállása alatt — a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a törvényes képviselő  

a.) a bölcsőde fenntartó által jóváhagyott zárva tartása esetén  

b.) Vis major helyzetek esetén  

c.) egészségügyi zárlat esetén 

az adott napokra mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj megfizetése alól.  

 (3) Amennyiben a zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő térítési díjat a 
tényleges gondozási napok napi térítési díja alapján kell meghatározni.  

(4) A bölcsődei jogviszony kezdetének első hónapjában  

a.) 15-e előtt kezdődő jogviszony esetén 100% 

b.) 15-e után kezdődő jogviszony esetén 50%  

bölcsődei gondozás személyi térítési díjat kell meghatározni. 

 

7. §(1)  E rendelet 2019. június1-én lép hatályba.  

 

Kengyel, 2019. május  23. 

 
  

Nagy Szilárd Dr. Bartók László 

polgármester helyettesítő jegyző 
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l. melléklet 

 

 

 

Minibölcsődei térítési díjak 

 

 

 

A megállapított 2019. évi intézményi térítési díj a gondozásra vonatkozóan: 0 Ft/ nap/ fő 

 

A minibölcsődei étkezés intézményi térítési díja 2019. évre vonatkozóan 4 -szeri étkezést 
figyelembevéve ( reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): bruttó 655,- Ft/nap/fő 
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Részletes indoklás 

 

a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde  

minibölcsődei térítési díjairól szóló 

 

6/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 
1. § 

 
Az önkormányzat rendelet hatályát szabályozza. 
 

2.§ 
 

Az intézményi térítési díj mértékét szabályozza. 
 

3.§ 
 
A térítési díj megállapításának szabályait, a kedvezmények biztosítását foglalja össze. 
 

4.§ 
 

 A fenntartó személyi térítési díj megállapítási kötelezettségét szabályozza. 
 

5.§ 
 

A személyi térítési díj megállapításához szükséges benyújtandó iratokat, és a megállapítás , a hátralék 
behajtás szabályait tartalmazza 
 

6.§ 
 

A térítési díj fizetésének időtartalmát szabályozza. 
 
 
 

7.§ 
. Záró rendelkezéseket tartalmazza. 
 
 
Kengyel, 2019. május 23. 
 
 

  
Nagy Szilárd Dr. Bartók László 

polgármester helyettesítő jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

a Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde  

minibölcsődei térítési díjairól szóló 

 

6/2019.(V.24.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

 

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 147. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás 
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekétkeztetés esetében a fenntartó 
állapítja meg az intézményi térítési díjat, mely a tárgyévre tervezett szolgáltatási önköltség és a 
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete, mint számított 
intézményi térítésidíj. A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre 
tervezett adatok alapján tárgyév április elsejéig kell megállapítani 

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezet minimális adminisztratív teher jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége.  

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre 
állnak. 

 

Kengyel, 2019. május 23. 

Nagy Szilárd 

polgármester 

 


