
Tisztelt Szülők! 

 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket a bölcsődei ellátást igénylő gyermekek térítési díjának 

megállapítására vonatkozó szabályokról, rendeletekről, illetve a könnyen értelmezhetőség 

kedvéért szeretnénk segíteni a térítési díjakra vonatkozó fogalmak értelmezésében.   

 

A szabályozás alapját a „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 146.§ (1) bekezdése és a végrehajtásáról szóló 328/2011. 

(XII.29.) Kormányrendelet „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról” (továbbiakban: Kormányrendelet) képezi. Ezekhez a jogszabályokhoz 

kapcsolódva, azokkal összhangban hozta meg az Önkormányzat (továbbiakban: ÖR) a hatályos   

rendeletében a tárgykörbe tartozó helyi szabályokat. 

 

Jogszabályi előírás, hogy a személyi étkezési és gondozási díj együttes összege nem haladhatja 

meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 25%-át, ha a gyermek 

nem részesül ingyenes intézményi étkeztetésben, illetve 20%-át, ha a gyermek ingyenes 

intézményi étkeztetésben részesül. 

 

Általános szabályok 

A személyi térítési díjat havonta utólag, a kiállított számla ellenében kell a szülőnek/törvényes 

képviselőnek megfizetnie. A fizetés módja: átutalás. Kérjük a térítési díjat a számlán megjelölt 

névre és számlaszámra a megadott fizetési határidőn belül teljesíteni szíveskedjenek. A 

közleménybe a gyermek nevét és a számla sorszámát kérjük feltüntetni.  

Az ellátás igénybevétele 

Amennyiben a gyermek betegsége, vagy más ok miatt az adott napon hiányzik a bölcsődéből, 

így nem veszi igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő/törvényes képviselőnek ezt a szakmai 

vezető felé telefonon vagy e-mailben be kell jelentenie, legkésőbb reggel 08:30-ig. A 

bejelentésnek tartalmaznia kell: a távolmaradás tényét, a távolmaradás várható időtartamát. 

Kérjük, hogy a gyermek visszaérkezése előtti napon szíveskedjenek intézményünket értesíteni.  

Térítési díjkedvezmények és térítési díj változások érvényesítése 

A bölcsődei megállapodás feltétele a 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás és 

jövedelemnyilatkozat benyújtása (a Megállapodás megkötése előtt tehát ezeket újra be kell 

nyújtani a tényleges térítési díj megállapításához).  

Megjegyezzük, hogy amennyiben bármely, a Felvételi kérelem nyomtatványon szereplő adat 

változik (pl.: testvér születése, lakcímváltozás, kedvezményre való jogosultság, stb.), azt a 

szülő/törvényes képviselő köteles jelezni a szakmai vezető felé. 

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a határozatban 

megjelölt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság kezdő időpontjától, 

legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt. 



A jövedelemváltozások miatt megállapított új térítési díjak a szakmai vezető felé történő 

bejelentést követő hónap első napjától illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt. A 

kedvezményre való jogosultság visszamenőlegesen nem érvényesíthető. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett adatoknak egyezniük kell 

a jövedelmet igazoló bizonylatokkal, így kérjük, hogy azokat együtt küldjék be. Azok 

hiányában a térítési díjat – a jogszabály és a kedvezmények figyelembevételével – nem tudjuk 

meghatározni, így a megállapodást sem tudjuk megkötni.   

Amennyiben a nevelési év közben a jövedelmük változik, azt jelezniük kell a térítési díj 

felülvizsgálata miatt. (pl. GYED vagy GYES lejárata, munkába való visszatérés miatt 

munkából származó jövedelem megjelenése, stb.), ez esetben is a jövedelemnyilatkozat mellé 

csatolni kell a jövedelmet igazoló bizonylatokat.   

 

A Gyvt.-ben megjelent térítési díjakkal kapcsolatos fogalmak magyarázata:  

 

az intézményi térítési díj: a fenntartó önkormányzat állapítja meg külön az étkezésre és külön 

a gondozásra; mely az azokért fizethető maximális összeget jelenti 

 

a személyi térítési díj: az intézményiből számított (külön az étkezésre, külön a gondozásra), a 

kisgyermekek egyedi szociális a jövedelmi viszonyai, illetve az igénybevehető kedvezmények 

figyelembevételével meghatározott, személyre szabott térítési díj. 

A bölcsődei ellátáson belül kétféle térítési díj létezik: étkezési és gondozási, mindkettőnek van 

intézményi és személyi kategóriája. 

 

A gyermekétkeztetés térítési díjának értelmezése 

 

Az intézményi térítési díj megállapítása az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra 

(gyermekre) jutó napi összege. Ez jelenleg 1.124,- Ft/ellátási nap. (885,- Ft + 27% ÁFA). Ebből 

állapítjuk meg a személyi térítési díjat, amely a jogszabályokban és hatályos helyi 

önkormányzati rendeletben meghatározott és érvényesíthető kedvezmények (normatív és 

egyedi) figyelembevételével minden kisgyermek számára egyedileg történik. 

 

2017.01.01-től a következő változás lépett életbe a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye 

vonatkozásában:  

 

Az intézményi térítési díj 100%-át kell biztosítani (ingyenes étkezést) a bölcsődei 

ellátásban, ha a gyermek: 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (RGYK) 

• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek 

• olyan családban él, melyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a tárgyévben kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének a 130%-át, vagy  

• a gyermeket nevelésbe vették. 

 



Amennyiben az előzőleg felsorolt, az ingyenes étkezésre jogosító bármelyik feltétel Önöknél 

fennáll, akkor erről egy Nyilatkozatot (328/2011. XII.29. Korm.rendelet 6. melléklete) kell 

kitölteniük, mely megtalálható a honlapunkon:  

http://kastelyovi.hu/wp-content/uploads/2021/01/6.melleklet-normativ-tamogatas.pdf 

 

Ha az ingyenes étkezésre jogosító feltételek egyike sem áll fenn Önöknél, akkor két 

lehetőség közül választhatnak a személyi térítési díj megállapításához: 

 

1. Jövedelemnyilatkozat (5.melléklet a 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelethez) kitöltése 

során bejelölhetik azt a kategóriát, amely szerint vállalják az intézményi térítési díjjal 

azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nincs szükség különböző 

jövedelmi igazolások becsatolására, mert a személyi térítési díjként az intézményi 

térítési díjat fogjuk megállapítani Önöknek, melynek díja 3.730,- Ft/nap. 

2. Választhatják továbbá azt, hogy nem vállalják az intézményi térítési díjjal azonos 

személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a szükséges jövedelmi igazolásokat 

be kell nyújtaniuk, majd ezekből fogjuk megállapítani a fizetendő személyi térítési díj 

összegét.  

 

 A következőkben a gondozási díj megállapításával kapcsolatos információkat szeretnénk 

ismertetni. A gondozási díj a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére szóló 

díj (az eddigiekben ismertetett étkezési díjtól elkülönülő, valamennyi bölcsődénkben fizetendő 

díj). 

 

A gondozási díj napi intézményi térítési díja önkormányzati rendelet alapján 3.730,- Ft.  

A gondozás személyi térítési díját akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek 

az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.  

 

A Gyvt. a gondozási díjjal kapcsolatban is meghatározza a normatív kedvezményben részesülők 

körét az alábbiak szerint: 

 

Bölcsődékben térítésmentesen kell biztosítani: 

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek (RGYK) 

• a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

• a három vagy több gyermekes család gyermekének 

• az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy 

gyermekotthonban elhelyezett gyermek, a nevelésbe vett gyermek 

• a védelembe vett gyermek gondozását. 

Ezekben az esetekben személyi térítési díj csak az étkezéskor kérhető. 

 

Mint látható, az étkezésnél és a gondozásnál meghatározott normatív kedvezményezettek köre 

nem teljesen fedi egymást, ezért előfordulhat, hogy valaki kedvezményt élvez az étkezésnél, 

ám a gondozásért személyi térítési díjat kell fizetnie (ahogyan fordítva is). 

 

A személyi gondozási díj megállapítása hasonlóan történik, mint az étkezési díj esetében: 

1. A Jövedelemnyilatkozaton bejelölhetik, hogy vállalják az intézményi térítési díj 

megfizetését, ebben az esetben azt az összeget fogjuk megállapítani Önöknek.  

2. Bejelölhetik azt, hogy nem vállalják a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos 

személyi térítési díj megfizetését, ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozatot ki kell 

tölteniük, hogy megállapíthassuk a személyi gondozási díjat. 

 

http://kastelyovi.hu/wp-content/uploads/2021/01/6.melleklet-normativ-tamogatas.pdf


Kedvezmények a Felcsút Községi Önkormányzat hatályos helyi rendelete alapján:  

 

 Az intézmény vezetője kérelemre saját hatáskörben a megállapított személyi térítési díjat 

csökkenti:  

a) 100%-kal annak az önkormányzat illetékességi területén életvitelszerű lakóhellyel 

rendelkező személynek, aki háztartásában legalább három, 

b) 75%-kal annak az önkormányzat illetékességi területén életvitelszerű lakóhellyel 

rendelkező személynek, aki háztartásában két, 

c) 50%-kal annak az önkormányzat illetékességi területén életvitelszerű lakóhellyel 

rendelkező személynek, aki háztartásában egy kiskorú gyermeket nevel.  

 

A bölcsődei térítési díjak fizetése havonta utólag, átutalásos formában történik. 

 

Remélem, hogy a fenti tájékoztatással segítségükre lehettem. Tudatában vagyok annak, hogy 

nem könnyű a térítési díj szabályozás rendszerét megismerni még akkor sem, ha igyekszünk a 

jogszabályok nyelvezetét egyszerűbben tolmácsolni. Ha a tájékoztatóval kapcsolatban 

értelmezési probléma, kérdés merülne fel, szívesen állok az Önök rendelkezésére, forduljanak 

hozzám bátran, bizalommal. 

 

 

 

     Kovács Beatrix 

     bölcsőde szakmai vezető 


