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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A térítési díj megállapításának jogszabályi hátteréül a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 146-151. §-a és a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról 

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

továbbiakban: Kormányrendelet) térítési díjra vonatkozó rendelkezései szolgálnak. 

A fenntartó feladata az intézményi térítési díjak meghatározása. Az intézményi térítési díj 

(gyermekétkeztetés kivételével) a Gyvt. 147. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltatási önköltség 

és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. 

A szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április elsejéig kell 

megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 

tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési 

díjnál eltérően alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

A Gyvt. 147.§ (2) bekezdése értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámolja az intézményi 

térítési díjat, melyet külön kell meghatározni a gyermek gondozására és külön az 

gyermekétkeztetésre vonatkozóan.  

Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy nem kér a gondozásért térítési díjat, abban az esetben is ki 

kell számolni a gondozási intézményi térítési díjat. Ha a fenntartó nem kíván térítési díjat szedni a 

gondozásért, akkor az intézményi térítési díjat 0 Ft-ban kell meghatározni a gondozás esetén és ezt 

az önkormányzati rendeletben dokumentálni kell. 

Az intézményi térítési díj meghatározása alapján a fenntartó kimutatja, hogy a bölcsőde milyen 

költségeket, kiadásokat jelent, illetve be tudja mutatni, hogy amennyiben szedne gondozásra térítési 

díjat, az mennyibe kerülne a kötelezettek számára. 

A bölcsődében a gondozásra számított térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével 

csökkentett szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatás különbözete. 

Az élelmezés nyersanyagköltsége meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget 

kell figyelembe venni. 

A bölcsődei ellátáshoz a költségvetési törvény a szakdolgozók béréhez 15.563.600.-Ft támogatást 

nyújt. Üzemeltetési támogatás 2018. évben 0 Ft. 

Kék Bagoly Bölcsőde: 

 Engedélyezett férőhely összesen: 39 fő 

 Naptári napok száma: 230 

 2018. évi összes tervezett önköltség: 34.339.000.- Ft 

 Önköltség 1 főre vetítve: 880.487.-Ft 

 Önköltség 1 napra vetítve : 34.339.000 Ft : 230nap :39fő = 3.828Ft/fő/nap kerekítve 

3.830.- Ft 
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 2018. évi támogatás éves összege: 15.563.600.-Ft 

 Támogatás 1 főre vetítve: 399.067.-Ft 

 Támogatás 1 napra vetítve:15.563.600.-Ft:230nap:39fő=1.7835.-Ft 

 Élelmezés nyersanyagköltségének Áfá-val növelt összege: 420.-Ft/fő/nap 

 A gondozás térítési díjának meghatározása 1 napra: 3.828.-Ft – 1.735.-Ft – 420.-Ft 

=1.673.-Ft/fő/nap 

 

A jelenleg hatályos intézményi térítési díjak összegeit a személyes gondoskodást nyújtó, 

gyermekjóléti alapellátásról és az igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló többször módosított 3/2008 (II.28) számú önkormányzati rendelet 1. és 2. számú 

melléklete tartalmazza:  

 

 „1.számú melléklet 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményi térítési díjakat a 

következő összegekben határozza meg: 

 

Bölcsőde:       

  -ellátottak:       331.-Ft+ áfa 

   

Óvoda: 

  -ellátottak (tízórai, ebéd, uzsonna) 291.-Ft + áfa 

   -ebből: tízórai: 55Ft + áfa 

        ebéd: 181 + áfa 

              uzsonna: 55.-+ áfa 

Iskola: 

-ellátottak  napközi ( tízórai, ebéd, uzsonna) 315.-Ft + áfa 

   -ebből: tízórai  59Ft + áfa 

    ebéd: 197.-Ft + áfa 

          uzsonna: 59.-+ áfa 

 

Az árak az áfát nem tartalmazzák.  

 

 

2. sz. melléklet 

 

Bölcsődei térítési díj: 

 

1.  

Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 3663,- Ft/fő/nap 

 

2. 

Normatíva: 2475,- Ft/fő/nap 

 

3. 

Nyersanyagnorma: 420,- Ft 

 

4. 

Bölcsőde étkezési térítési díj: 
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Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: bruttó 420,- Ft/adag 

 

5.  

A gondozásra számított intézményi térítési díj alapja: 768,- Ft/fő/nap 

(1.,2.,3. pont különbözete) 

 

6.  

A bölcsődei gondozási díjat a számított gondozási díjnál alacsonyabb összegben állapítja meg: 

0,- Ft/fő/nap” 

 

 

A konyhák 2017. évi működésének bemutatása: 

Bevételek alakulása: 

 állami támogatás: 41.325.-eFt 

 térítési díj bevételek (nettó): 28.260.-eFt (ebből vendég étkező:8.891.-eFt) 

ebből: bölcsőde: 1.240.-eFt 

 óvoda, iskola: 27.020.-eFt 

Mindösszesen bevételek: 69.585-Ft 

Kiadások alakulása: 

Bölcsőde konyha: 

Bér: 6.196.-eFt 

Járulék: 1.448.-eFt 

Dologi: 4.243.-eFt 

Bölcsőde konyha összesen: 11.887.-eFt 

Iskola konyha: 

Bér: 23.532.-eFt 

Járulék: 5.462.-eFt 

Dologi: 48.979.-eFt 

Beruházások: 257.-eFt 

Iskola konyha összesen: 78.230-eFt 

Konyhákra költött összes kiadások: 90.117.-eFt 
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Megvizsgáltuk, a konyha nyersanyag felhasználását WINMENZA program alapján, mely  

nyilván tartja a konyha nyersanyag felhasználását. Az óvodában 101,63%, az iskolában 101,75 

% a háromszori étkezés nyersanyag norma felhasználása. A 2017. évi normatíva elszámolás 

alapján 30.879.610.-Ft állami támogatással számolhattunk a 2017. évben.  

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az állami támogatás meghatározásánál nem 

történt változás az előző évekhez képest, több mutatószám alapján állapítja meg a MÁK az 

étkeztetésre jutó állami támogatás összegét: 

- függ az étkeztetett gyermekek számától 

- annak megosztásától, hogy ki fizet teljes árat, 50%-ot vagy ingyen étkező 

- hány feladat-ellátási helyen folyik az étkeztetés 

- mennyi az élelmezés nyersanyag költsége 

- térítési díjak alapján kiszámítja az Államkincstár az elvárt intézményi térítési díj 

bevételt 

- a konyhai dolgozók alapilletményétől, az ehhez kapcsolódó járulékaikról 

- valamint a konyha rezsi kiadásairól.  

 

2017. január 1-jétől az iskolák működtetését átvették a Tankerületek, ezért a vagyonkezelési 

szerződésben elfogadottak alapján a Tankerület számlázza ki a konyha rezsi kiadásait. 

Véleményünk szerint, amennyiben a térítési díjakat a képviselő-testület megemelné, az állami 

támogatás összege arányaiban csökkenne, mivel az intézményi térítési díj alapján elvárt bevétel 

(MÁK számítja ki a térítési díjak alapján) nőne, és a konyha rezsiköltségei nem változnának. 

Az étkezési térítési díj emelésével csak a szülők kiadásit növelnénk, Önkormányzatunk 

többletbevételt nem realizálna. 

A térítési díj rendelet 2. sz. melléklete 2018. éves tervadatokkal számolva: 

 

Bölcsődei térítési díj: 

 

1.  

Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 3828,- Ft/fő/nap 

 

2. 

Normatíva: 1735,- Ft/fő/nap 

 

3. 

Nyersanyagnorma: 420,- Ft 

 

4. 

Bölcsőde étkezési térítési díj: 

 

Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: bruttó 420,- Ft/adag 

 

5.  

A gondozásra számított intézményi térítési díj alapja: 1673,- Ft/fő/nap 
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(1.,2.,3. pont különbözete) 

 

6.  

A bölcsődei gondozási díjat a számított gondozási díjnál alacsonyabb összegben állapítja meg: 

0,- Ft/fő/nap 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2018. 03. 14. 

 

 

Lőrincz György s.k. 

      polgármester 

 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

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

 

 

Társadalmi hatása: A képviselő-testület meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi alapellátások fizetendő térítési díjait, amelyek ellenében a gyermekes családoknak 

segítségnyújtásáról gondoskodik. 

Gazdasági, költségvetési hatása: amennyiben a képviselő-testület a térítési díjakat 

változatlanul hagyja, nincsen 

Környezeti, egészségügyi hatása: nincsen 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: nincsen  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10./2017. (VI. 15.) rendelete 

a gyermekjóléti alapellátásokról , az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 10/2017. (VI. 15.) rendelet módosításáról 

-tervezet- 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 

rendeletet alkotja: 
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1. § Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti  

alapellátásokról , az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló …../2017 

(VI. 13.) rendelet 2. sz. melléklete  helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 

 

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Lőrincz György                       dr. Péntek Tímea  

   polgármester                         jegyző  

    

 

 

  

Kihirdetve: 2018………….. 

   dr. Péntek Tímea 

              jegyző 

2. sz. melléklet 

 

 

Bölcsődei térítési díj: 

 

1.  

Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 3828,- Ft/fő/nap 

 

2. 

Normatíva: 1735,- Ft/fő/nap 

 

3. 

Nyersanyagnorma: 420,- Ft 

 

4. 

Bölcsőde étkezési térítési díj: 

 

Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: bruttó 420,- Ft/adag 

 

5.  

A gondozásra számított intézményi térítési díj alapja: 1673,- Ft/fő/nap 

(1.,2.,3. pont különbözete) 

 

6.  

A bölcsődei gondozási díjat a számított gondozási díjnál alacsonyabb összegben állapítja meg: 

0,- Ft/fő/nap 

 

Indoklás 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: 

Gyvt.) 146-151. §-a és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
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gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) térítési díjra 

vonatkozó rendelkezései szolgálnak. 

A fenntartó feladata az intézményi térítési díjak meghatározása. 

A szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április elsejéig kell 

megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 

tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési 

díjnál eltérően alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

 

Részletes indoklás 

 

 

1. §: A bölcsődei térítési díjakat ill. a szolgáltatási önköltséget határozza meg  

2. §: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


