
Kazincbarcika Város Önkormányzatának 
7/1998. (II. 27.) sz. rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

1Kazincbarcika Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, 
valamint az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
(továbbiakban: Gytv.) 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - 
figyelemmel a 328/2011. (XII.29.)  Korm. rendeletben foglaltakra - a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletét alkotja. 

1. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátási formák: 
a) gyermekjóléti szolgálat 
2b) gyermekek napközbeni ellátása 
- bölcsődében 

3(2)  

2. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének módja, eljárási 
szabályok 

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő törvényes 
képviselője (kérelmező) kérelmére történik. 

a) A gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda) esetén e rendelet 1.sz. 
melléklete szolgál kérelem céljára.  
b) A normatív kedvezmény megállapításához e rendelet 2. sz. mellékletet 
köteles a kérelmező csatolni. 

(2) A kérelmező a kérelmet az intézmény vezetőjénél nyújthatja be. 

(3) Az ellátást nyújtó intézmények vezetői kötelesek a kérelem beadásakor írásban 
tájékoztatni a kérelmezőt arról, hogy 

- mely időponttól és hol veheti igénybe az ellátást 
- az ellátás tartamáról és feltételeiről 
- az ellátásért mennyi térítési díjat köteles fizetni 
- az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról 
- ismerteti az intézkedése elleni jogorvoslat lehetőségeiről 
- az intézmény házirendjéről 

                                                
1 A rendelet bevezető mondatát a 10/2012. (III.30.) sz. Ör. módosította 
2 Az 1 § /1/ bekezdés b) pontját a 10/2012. (III.30.) sz. Ör. módosította 
3 Az 1. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 42/2005. (XII. 09.) sz. Ör. 
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- a kérelmezőt megillető normatív kedvezményekről 

(4) A kérelmező köteles: 
a) a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tudomásulvételéről 
nyilatkozni 
b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni 
c) a jogosultsági feltételekben, ill. a nyilvántartott adataiban bekövetkezett 
változásokról, a változást követő 15 napon belül nyilatkozni 

(5) Az ellátás megszüntetése esetén az intézményvezető írásban értesíti az ellátott 
törvényes képviselőjét az 

- ellátás megszüntetéséről, 
- annak okáról 
- időpontjáról 
- jogorvoslati lehetőségéről 

3. § 

Térítési díj 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek 
napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal 
rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (továbbiakban együtt: kötelezett) 
köteles. 
1(2) 

a) Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbözete.  

b) A fenntartó az intézményi térítési díjat az előbbiek szerint kiszámított és külön 
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is 
meghatározhatja. 

c) A 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 gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

d) A bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető 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. 
e) A személyi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével – nem haladhatja meg az 
intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem 
eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla. 
2(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

                                                
1 A 3 § /2/ bekezdését a 10/2012. (III.30.) sz. Ör. módosította 
2 A 3 § /3/ bekezdését a 10/2012. (III.30.) sz. Ör. módosította 
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(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti 
napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések 
számának, valamint a normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja 
meg. 

(5) Az önkormányzat, egyéni rászorultság alapján további kedvezményt nyújt a 
gyermek számára a 20/1996. (VI. 14.) sz. rendelet 9. §-ában foglaltak alapján. 
1(6)  

(7) A Gytv. gyermekétkeztetéséért fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni 

a) bölcsödében 
b) óvodában 
2c) általános iskolai diákotthonban, kollégiumban 
3d) általános iskolai menzai ellátás keretében 
e) fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben 
nyújtott étkeztetésre 

45678(8) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 2015. évre vonatkozóan az 
alábbiak: 
 

Megnevezés Díj 

Ft/nap 

Reggeli 
Ft/nap  

Tízórai  
Ft/nap 

Ebéd  
Ft/nap 

Uzsonna 
Ft/nap 

Vacsora 
Ft/nap 

Bölcsőde 360 60 50 190 60 - 
Óvoda 290 - 70 170 50 - 
Ált. iskola (1-4 évfolyam) 325 - 70 195 60 - 
Ált. iskola (5-8 évfolyam) 360 - 70 230 60 - 
Középiskola 720 180 - 300 - 240 

 
A térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 
 
9(9) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj a (8) bekezdés szerinti napi 
összeg Általános Forgalmi Adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések 
számának, valamint a normatív kedvezményeknek figyelembe vételével állapítható 
meg. 

                                                
1 A 3. § (6) bekezdés szövegét hatályon kívül helyezte a 42/2005. (XII. 09.) sz. Ör. 
2 A 3 § /7/ bekezdés c) pontját a 42/2011. (XII.16.) sz. Ör. módosította 
3 A 3 § /7/ bekezdés d) pontját a 42/2011. (XII.16.) sz. Ör. módosította 
4 A 3. § /8/ bekezdését a 43/2013. (XII.19.)  Ör. módosította 
5 A 3. § /8/ bekezdését az 5/2013. (III.28.) sz. Ör. módosította 
6 A 3. § /8/ bekezdését az 58/2012. (XII.20.) sz. Ör. módosította 
7 A 3. § (8) bekezdését a 42/2011 (XII. 16.) sz. Ör. módosította 
8 A 3. § (8) bekezdését a 6/2015. (I. 21.) Ör. módosította 
9 A 3. § (9) bekezdését a 42/2005. (XII. 09.) sz. Ör. módosította. 
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1(10) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díjainál a fenntartó - a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) 
bekezdése szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál - 
alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz. A rendelet melléklete tartalmazza a 
számítási módokat. 
2 a) I.sz. Bölcsőde: 
 
A bölcsődei gondozás számított térítési díja:                1 297 Ft/nap/fő 
A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja:                Ft/nap/fő 
Egy főre jutó nettó 50.000 Ft alatt       127 Ft/nap/fő 
Egy főre jutó nettó 50.001 Ft felett      190 Ft/nap/fő 
                            
3b) II.sz. Bölcsőde: 
 
A bölcsődei gondozás számított térítési díja:                 884 Ft/nap/fő 
A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja:               Ft/nap/fő 
Egy főre jutó nettó 50.000 Ft alatt       127 Ft/nap/fő 
Egy főre jutó nettó 50.000 Ft felett      190 Ft/nap/fő 
 

4(11) Térítésmentesen kell biztosítani a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1)–(3) bekezdés szerinti 
gyermekjóléti szolgáltatást, amely esetben intézményi térítési díjat sem kell 
megállapítani. 
5(12) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díját csak azokra a napokra kell 
megállapítani, amikor a gyermek az ellátást igénybe veszi. Az igénybe vett napok után 
fizetett bölcsődei gondozási intézményi térítési díjat a következő hónapban kell 
jóváírni. 

4. § 

E rendelet 1998. március 1-jén lép hatályba. 

Kazincbarcika, 1998. február 27. 
Tanka Zsigmond sk. 

jegyző 
Dr. Király Bálint sk. 

polgármester 

A kihirdetés napja: 1998. február 27. 
 Tanka Zsigmond sk. 

jegyző 

Megjegyzés: A rendelet 1-2-3. sz. mellékletei megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal 
Kabinetén. 
                                                
1 A 3 §-t (10) bekezdéssel kiegészítette a 10/2012. (III.30) sz. Ör. 
2 A 3 § (10) bekezdés a) pontját a 34/2012. (VIII.31.) sz. Ör módosította 
3 A 3 § (10) bekezdés b) pontját a 34/2012. (VIII.31.) sz. Ör módosította 
4 A 3 §-t (11) bekezdéssel kiegészítette a 10/2012. (III.30) sz. Ör. 
5 A 3. §-t /12/ bekezdéssel kiegészítette a 34/2012. (VIII.31.) sz. Ör. 


