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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2012-es évhez hasonlóan 2013-ban is lehetőség van a bölcsődei gondozási díj bevezetésére. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §. 
(2) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre 
vonatkozó személyi térítése díj mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is 
személyi térítési díj állapítható meg 2012. január 1. napjától. 
 
Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén szolgáltatásonként kell 
meghatározni. 
 
A fenti törvény 147. §. (2) bekezdése szerint „A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat 
külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele 
történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.” 
 
A bölcsődei személyi díj megállapításánál figyelembe kell venni a család rendszeres havi 
jövedelmét. A gyermekek napközbeni ellátása esetén, ha annak keretében étkezést is 
biztosítanak a személyi térítési díj összege a család jövedelmének 25%-át nem haladhatja 
meg. 
 
A bölcsőde kiadások 2013. évben a következőképpen alakulnak. 
2013. évi összes bölcsődei kiadás: 16. 652. 000 Ft 
2013. évi nyersanyagköltség: 1. 685. 465 Ft 
2013. évben leétkezett napok száma, figyelemmel az évközbeni hiányzásokra: 4. 267 nap 
(átlag 17 fő) 
1 gyermek éves bölcsődei ellátása: 979. 529 Ft 
1 gyermek napi bölcsődei ellátása: 3.903 Ft  
1 gyermek éves élelemnyersanyag költsége: 99.145 Ft 
1 gyermek napi élelemköltsége: 395 Ft 
1 gyermek napi élelmezés nélküli költsége: 3. 508 Ft 

 
A 328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet 9. §-a, mely a személyes gondozást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükre felhasználható bizonyítékokról szól, az alábbiak szerint rendelkezik: Bölcsőde 
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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  880. 384 Ft. 
 
2013. évi költségvetési törvény alapján a bölcsődei normatíva (494. 100 Ft/fő) + a támogatott 
étkezők normatívája (102. 000 Ft/fő) éves összege összesen: 9. 113. 700 Ft. Az egy főre eső 
normatíva összege 536. 100 Ft. 
 
Az egy ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség (880.384 Ft.) és a normatív állami 
hozzájárulás (536.100 Ft/fő) különbözete figyelemmel a 251 gondozási napra adja a 
gondozási költséget. 
 
A számítás alapján: 1.372.- Ft/nap egy gyermek gondozási költsége. 
 
A bölcsődében a gondozásért megállapítható térítési díj 2013. évben tehát az alábbiak szerint 
határozható meg: egy gyermek intézményi térítési díja: 1.372 Ft. 
 
Havi szinten 20 napos ellátási napot figyelembe véve az önkormányzati támogatás 
megszüntetésével és gondozásért megállapított díj bevezetésével 25.440.- forinttal fizetne 
többet a szülő. 
 
A bölcsődés gyermekek szülei közül a 26 beíratott gyermekből 7 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 2013. április 1.-ig kell elvégezni. A jelenleg bölcsődei ellátott 
gyermekek túlnyomó többsége szociálisan hátrányos helyzetű család tagja. 
 
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 Bölcsőde 
megbízott Intézményvezetője előterjesztése alapján az alábbi javaslatot terjesztjük Önök elé. 
 
Füzesgyarmat, 2013. március 18. 
 
 
 

dr. Makai Sándor 
              jegyző 
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Határozati javaslat 
…..2013. (III. 28.) Kt. sz. határozat 
 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Füzesgyarmat Város Bölcsődéjében a gondozási díjat 
2013. április 1.-jétől 0 forintban állapítja meg. 
 
Megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 
 
Határidő:  2013. április 1. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


