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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. március 31. ülésére
A bölcsődei gondozási díj megállapításáról (szolgáltatási önköltség megállapításáról)
Előterjesztést
készítette:
Véleményezi:
Elfogadás módja:

Gazsóné Kovács Andrea, bölcsődevezető
Szociális és Humánügyek Bizottság
Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §.
(2) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre
vonatkozó személyi térítési díj mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is
személyi térítési díj állapítható meg 2012. január 1. napjától.
Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás nyújtása esetén szolgáltatásonként kell
meghatározni.
A fenti törvény 147. §. (2) bekezdése szerint „A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat
külön meg kell határozni a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a
vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.”
A bölcsőde kiadások 2016. évben a következőképpen alakulnak:
2016. évi összes kiadás: 26.645.780,- Ft
2016. évi nyersanyagköltség: 2.543.800,- Ft
2016. évben leétkezett napok száma, figyelemmel az év közbeni hiányzásokra: 6440 nap
(átlag 28 fő)
1 gyermek éves bölcsődei ellátása: 951.635,- Ft
1 gyermek napi bölcsődei ellátása: 4.138,- Ft
1 gyermek éves élelemnyersanyag költsége: 90.850 - Ft
1 gyermek napi élelemköltsége: 395,- Ft
1 gyermek napi élelmezés nélküli költsége: 3.743,- Ft
Bölcsőde esetén a gondozásra számított intézményi térítési díj az élelmezés
nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
összegének különbözete.

Ennek a figyelembevételével az 1 főre jutó éves költség: 860.785,- Ft
2016. évi költségvetési törvény alapján a bölcsődei normatíva (494.100 Ft/fő) + a támogatott
HH normatívája (HH gyermek után a fajlagos összeg 105%) éves összege összesen:
13.884.210,- Ft. Az egy főre eső normatíva összege: 495.865,- Ft
Az egy ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség (860.785,-Ft) és a normatív állami
hozzájárulás (495.865 Ft/fő) különbözete a 230 gondozási napra adja a gondozási költséget.
A számítás alapján: 1.587,- Ft/nap egy gyermek gondozási költsége.
A bölcsődében a gondozásért megállapítható térítési díj 2016. évben az alábbiak szerint
határozható meg: egy gyermek intézményi térítési díja: 1.587,- Ft
Havi szinten 20 napos ellátási napot figyelembe véve az önkormányzati támogatás
megszüntetésével és gondozásért megállapított díj bevezetésével 31.740,- forinttal fizetne
többet a szülő.
A bölcsődés gyermekek szülei közül a 34 beíratott gyermekből 6 fő szülője kötelezhető
gondozási díj fizetésére. (Mentességet élveznek a 3 vagy több gyermeket nevelők, a
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint alacsony jövedelműek. )
A térítési díjak felülvizsgálatát 2016. április 01-ig kell elvégezni. A beíratott és a támogatás
szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem
haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban, működési engedélyben szereplő
férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyilvántartási napon figyelembe vehető az a
gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzik. Nem vehető figyelembe ugyanakkor
az adott hónap egyetlen nyilvántartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál
többet hiányzott. Továbbra sem javasoljuk a gondozási díj bevezetését.
328/2011. ( XII. 29.) Kormányrendelet 9. §. (2) bekezdése előírja, hogy ha a bölcsődében a
gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési
díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük a testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését. A
bölcsődevezető előterjesztése alapján a fenti javaslatot terjesztjük Önök elé.
Füzesgyarmat, 2016. március 10.
Gazsóné Kovács Andrea
bölcsődevezető

Bölcsődei gondozási díj tervezetének a kiszámítása
2016.év
2016.évi összes bölcsődei kiadás (étkezés, rezsiköltség, bérköltség):
26.645.780,-Ft
2016.évi nyersanyagköltség a 26.645.780,- Ft-ból: 2.543.800,- Ft
(térítési díj 395,- Ft x 28 fő x 230 nap = 2.543.800,- Ft)
2016. évben leétkezett napok száma, figyelemmel az évközben hiányzókra: 6440 nap
(230 nap x 28 fő=6440 nap)
1 gyermek éves bölcsődei ellátása : 26.645.780,- Ft / 28 fő = 951.635,- Ft
1 gyermek napi bölcsődei ellátása: 951.635,- Ft / 230 nap = 4138,- Ft
1 gyermek éves élelemnyersanyag költsége: 90.850,- Ft
(éves nyersanyagköltség 2.543.800,- Ft / átlaglétszám 28 fő = 90.850,- Ft)
1 gyermek napi élelemköltsége: 395,- Ft / nap
(1 gyermek éves nyersanyagköltsége 90.850,- Ft / 230 nap= 395,- Ft)
1 gyermek napi élelmezés nélküli költsége: 3743,- Ft
( 4138,- Ft -395,- Ft = 3743,- Ft )
Ennek a figyelembevételével az 1 főre jutó költség éves szinten: 860.785,- Ft
(1 gyermekéves bölcsődei ellátása 951.635,- Ft - egy gyermek éves élelemnyersanyag költsége
90.850,- Ft) = 860.785,- Ft
28 fő x 494.100,- Ft nor. áll. támogatás = 13.834.800,- Ft
2 fő HH x 24.705,- Ft = 49.410,- Ft
49.410,- Ft+ 13.834.800,- Ft = 13.884.210,- Ft
13.884.210,- Ft / 28 fő = 495.865,- Ft/ fő/ év
860.785,- Ft – 495.865,- Ft = 364.920,- Ft
364.920,- Ft / 230 nap = 1587,- Ft
Számítás alapján 1 gyermeknapi gondozási költsége: 1.587,- Ft

HATÁROZATI JAVASLAT
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (III. 31.) határozata
bölcsődei gondozási díj felülvizsgálatáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése alapján
felülvizsgálta a Füzesgyarmati Bölcsőde tekintetében, bölcsődei ellátás szolgáltatási
önköltségét.
A Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a Bölcsődében a gondozásért külön személyi
térítési díjat nem kíván megállapítani, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése
alapján az intézményi térítési díjat nulla forintban határozza meg.
A Képviselő testület felhatalmazza a Bölcsőde vezetőjét, hogy az intézményi térítési díj nulla
forintban történő megállapítását, valamint a szolgáltatási önköltséget dokumentálja.
Felelős: Gazsóné Kovács Andrea
Határidő: 2016. április 1.

