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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2022. november 22-ei ülésen felmerült az a gondolat - a 2023. évi költségvetési kondíciók 

javítása érdekében -, hogy a bölcsőde vonatkozásában a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 

vizsgálja meg a gondozási díj bevezetésének lehetőségét. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési 

díjakról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben a bölcsődei gondozási díj összege 

0 Ft-ban került megállapításra. 

 

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

Gyvt.) az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a gondozási díjjal kapcsolatban: 

 

„147. § (1) A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a Gyvt. 146. § (1) 

bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - 

a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 

különbözete. 

(2) A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a 

gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a 

továbbiakban együtt: gondozására), valamint a Gyvt. 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 

a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell 

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

tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön 

jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

148. § (1) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) 

az intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a működtető (a továbbiakban együtt: 

intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg.   

(2)  A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 

151. § (4) bekezdés alapján megállapítja a bölcsődei ellátás keretében biztosított 

gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint emellett - a fenntartó döntésétől 

függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési 

díjat. 



(4)   A személyi térítési díj - a gyermekétkeztetés kivételével - nem haladhatja meg az 

intézményi térítési díj összegét. 

150. §   (1) A személyi térítési díj megállapításánál 

b) a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása esetében a gyermek 

családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. 

(3) A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az (1) bekezdésben 

meghatározott jövedelem 

a)   50%-át munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén, 

b)   - bölcsődében és mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén, ha a fenntartó a 

bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében 

nyújtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat, és a gyermek 

ba) nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben -, 25%-át, 

bb) ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül -, 20%-át, „ 

 

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklete szerinti 1.3.3. jogcímen a központi költségvetés kötött 

felhasználású támogatást biztosít az önkormányzatoknak bölcsőde, mini bölcsőde 

fenntartásához. 

 

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere alapvetően megváltozott: itt is 

megjelenik a két elemből álló feladatalapú finanszírozás.  

A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó 

bértámogatás, a másik elemét a bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatás 

jelenti.  

 

A 2023. évi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított 

bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési 

díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 

 

Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei 

feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és az 1.3.3.1. 

Bölcsődei bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett összegét. Az ezzel 

kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi. 

 

Bölcsőde, mini bölcsőde esetében veszélyhelyzettől függetlenül általánosan változott az 

ellátottak számára vonatkozó szabály.  

Főszabályként az ellátottak száma a bölcsődébe, mini bölcsődébe a tárgyév január 31-én 

beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban 

szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. 

 

Az állami finanszírozás a COVID előtti gyakorlattól eltérően már nem veszi figyelembe a 

tényleges intézményi ellátást igénybevevők számát (ld. betegség miatti nagymértékű 

hiányzások).  

 

A fenti jogszabályi rendelkezések ismeretében nem javasolt a gondozási díj bevezetése, mert 

számításaink szerint nem nőne az intézményi bevétel az állami finanszírozás csökkenése 

mellett. 

 

 

 



BÖLDCSŐDEI GONDOZÁSI DÍJ számítás alapja   
2023. évre tervezett személyi juttatás 51 349 692  
2023. évre tervezett személyi juttatás járulékai 6 655 960  
2023. évre tervezett dologi kiadás 7 000 000  
Összes kiadás: 65 005 652  

   
2023. évi bölcsőde bértámogatás 37 625 700  
2023. évi bölcsőde üzemeltetési támogatás 6 805 000  
Összes bevétel: 44 430 700  

   
Különbözet: 20 574 952  

   
Gondozási díj tekintetében számított napi  térítési díj: 2235 Ft 

20574952/40/230=2236   
 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntés meghozatalát. 

 

 

Dunaföldvár, 2022. december 02. 

 

                                                 Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                   polgármester 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. nem kíván bölcsődei gondozási díjat bevezetni,  

2. nem kívánja módosítani a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati 

rendeletben a bölcsődei gondozási díj 0 Ft összegét.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Értesül: 

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3.  


