
Egységes szerkezetben a 3/2013. (III. 01.) önk. rendelettel bezárólag. 
Módosítás hatályos 2013. március 2. napjától. 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
a Városi Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakról  

 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, és (2) bekezdés e) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
1. § Az Enyingi Városi Bölcsődében alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltségek napi 
összegét és az intézményi térítési díjakat szolgáltatásonként (ellátásonként) a rendelet 1. 
melléklete tartalmazza.1 
 
2. § (1) A bölcsődei gondozás esetében is, ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a 
jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell 
jelenteni.  
(2) Figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésére, a bejelentést 
követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a bölcsődei gondozásért 
fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 
(3) Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett 
összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani. Ha a fizetendő 
személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg 
különbözetét visszamenőleg kell megfizetni. 

 
3. § Az intézményi térítési díjak kalkulációját a rendelet 1. függeléke tartalmazza. 
 
4. § (1) A rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 
29.) önkormányzati rendelet 3. §-a és 3. melléklete. 
 
 
 
      Dr. Pintér György               Szörfi István 

      polgármester           jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2012. március 30. 
 
 

Szörfi István 
                jegyző 

 
                                                           

1
  Módosította a 3/2013. (III. 01.) önk. rendelet. 



1. melléklet a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez2 
 
 
 
1. Gyermekétkeztetés 
 
Az élelmezés nyersanyagköltség napi összege (Ft/fő/nap) 

Intézmény neve reggeli ebéd uzsonna összesen 
Enyingi Városi 

Bölcsőde 
65,- 211,- 49,- 325,- 

 
Az étkeztetés intézményi térítési díjai (Ft/fő/nap) 

Intézmény neve reggeli ebéd uzsonna összesen 
Enyingi Városi 

Bölcsőde 
85,- 270,- 60,- 415,- 

 

 

2. Gondozás 

A gondozás intézményi térítési díja (Ft/fő/nap) 
Intézmény neve  
Enyingi Városi 

Bölcsőde 
100,- 
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  Módosította a 3/2013. (III. 01.) önk. rendelet. 



 

1. függelék a 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

Személyi juttatás eFt   

Közalkalmazottak alapilletménye 11.528   

Pótlék 480   

Nem rendszeres személyi juttatás (megbízási 
díjjal) 1.470   

Munkaadókat terhelő járulékok eFt   

Társadalombiztosítási járulék 3.835   

Egészségbiztosítási járulék 78   

Dologi kiadások eFt   

Étkezés 2.151   

Könyvbeszerzés 30   

Közlönybeszerzés 40   

Egyszeri készletbeszerzés 150   

Gyógyszer 15   

Irodaszer, nyomtatvány 20   

Nem adatátv. c. távközl. 150   

Gázenergia szolgáltatás 1.100   

Villamosenergia szolgáltatás 400   

Víz- és csatornadíj 35   

Egyéb üzemeltetés, fennt. szolg. (riasztó, orvos, stb.) 500   

Egyéb bérlet, lízing 15   

Vás. term. szolg. áfa 1.094   

SZJA-telefon 26   

Belföldi kiküldetés, továbbképzés 73   

Kamat 14   

Egyéb különféle dologi kiadás 104   

Összes költség 23.308 eFt   

 
    

Normatíva 2012. évi (25 fő x 494.100 Ft/fő) 12.352.500 Ft   

Normatív állami támogatás összesen 12.352.500 Ft   

    

 

 

A gondozásra számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével 

csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének 



különbözete. A szolgáltatási önköltség a bérből, a járulékokból, a dologi kiadásokból tevődik 

össze.  

A bölcsőde összköltségvetését elosztva a férőhelyszámmal, megkapjuk egy gyermek éves 

ellátásának költségét (23.308.000Ft/30fő = 776.933 Ft/fő/év). 

A gondozásra meghatározott intézményi térítési díj (a vonatkozó törvények 

figyelembevételével): 

• A szolgáltatási önköltség 776.933,-Ft/fő/év 

• Az élelmezés nyersanyagköltsége: 415,-Ft (ÁFA-val)/nap/fő*251 nap)=104.165,-

Ft/fő/év. 

 

A bölcsődében gondozásra megállapítható intézményi térítési díj éves összege:   

776.933,-Ft – 104.165,-Ft – 494.100,-Ft = 178.688,-Ft/fő/év.     

 

Havi bontásban a megállapítható intézményi térítési díj összege: 14.890,-Ft/fő/hó.  

    

A megállapítható intézményi térítési díj napi összege (21 nappal számolva) 709,-Ft/fő/nap. 

 


