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Tisztelt Szülők! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a bölcsődét fenntartó önkormányzat 2020. május 4. napján rendeletben 

szabályozta a bölcsődei intézményi térítési díj bevezetését, aminek értelmében az étkezési térítési díj 

mellett 2020/2021. nevelési év kezdetétől, azaz 2020. szeptember 1. napjától a bölcsődéinkben 

bevezetésre kerül a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő napi térítési díj (továbbiakban: 

gondozási díj).  

 

A rendelkezés alapján az átlagos és az annál jobb jövedelmi helyzetben lévő családoknak kell a bölcsődei 

szolgáltatásokért térítési díjat fizetniük. A budakalászi bölcsődékben mindeddig kizárólag az étkezések 

költségeihez kért hozzájárulást a szülőktől a fenntartó önkormányzat, 2020. szeptemberétől azonban a 

családok anyagi lehetőségeitől függően a napközbeni gondozás, ellátás után is kell majd térítési díjat 

fizetni.   

 

Fontos körülmény, hogy az átlagosnál nehezebb anyagi körülmények között, illetve nehéz helyzetben 

gyermekeket nevelő családok továbbra sem fizetnek gondozási térítési díjat. Budakalászon sávosan 0-tól 

1000 Ft közötti napi térítési díjakat állapít meg a rendelet, a térítési díj mértékét a család egy főre jutó 

nettó jövedelme alapján kerül meghatározásra.  

 

A környező településeken a bölcsődei gondozási díj régóta jelen van: Ürömön például 1350 Ft/fő/nap, 

Vácott 1300 Ft/fő/nap, de Budapest több kerületében, vagy akár Szentendrén és Pomázon is hosszú ideje 

fizetni kell a bölcsődei szolgáltatásért. A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő 

gondozási díj bevezetése nem új keletű gondolat Budakalászon, hiszen már a 2015-ben készült gazdasági 

programban is szerepelt azzal, hogy az Önkormányzat teherbíró képességétől függően várható a 

bevezetése. Az önkormányzatokat sújtó központi kormányzati elvonások (gépjárműadó eddig helyben 

maradó részének elvonása stb.) közismertek, a térítési díj bevezetésére ezért kerül sor. 

 

A gondozási térítési díj fizetéséről szóló intézményi „Térítési díj Szabályzat” a hatályos jogszabályok és a 

helyi önkormányzati rendelet előírásait figyelembe véve hamarosan elkészül, a nevelési év kezdete előtti 

szülői értekezleten mindannyian kézhez kapják, a kitöltendő szükséges nyomtatványokkal. 

 

A gondozási díj meghatározásának feltételeiről néhány fontos tudnivalót már most megosztok Önökkel: 

A gondozási térítési díj megállapításához a szülőnek 30 napnál nem régebbi jövedelemnyilatkozatot kell 

benyújtania az intézményvezetőnek a bölcsődei ellátás kezdete előtt. 

A szülők által benyújtott jövedelemigazolások és alábbi jövedelemsávok alapján az intézményvezető a 

hatósági dokumentumokkal alátámasztott jövedelemvizsgálat és jövedelemigazolások szerint az alábbi 

személyi térítési díj (a szülők által fizetendő) összegeket határozhatja meg: 

 

Egy főre eső havi jövedelem Szülők által fizetendő napi gondozási díj/fő/Ft 

0 – 70 000 Ft 0 

70 001 – 100 000 500 

100 001 – 140 000 750 

140 001 – felett 1 000 

Jövedelem igazolás nélkül 1 000 

 

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2015/10/070-%C3%96nkorm%C3%A1nyzat-gazdas%C3%A1gi-programja-NORMAT%C3%8DV.pdf?x32057&x56107
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A gondozási térítési díjjal kapcsolatos főbb információk 

a) A gondozási térítési díj megállapításához a szülőnek ki kell töltenie a „Jövedelemnyilatkozat a személyi 

térítési díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványt (**Korm. rendelet 5. sz. melléklet) a kitöltési 

útmutató segítségével.  

b) A Nyilatkozata értelmében, ha nem kíván jövedelmet igazolni és vállalja a mindenkori intézményi 

térítési díjjal megegyező személyi térítési díj fizetését [*Gyvt. 148.§.(10) bekezdés], akkor a 

jövedelemnyilatkozat táblázatát nem kell kitöltenie, viszont nyilatkoznia szükséges. 

c) A nyilatkozatban szereplő jövedelmi összegeket okirattal igazolni szükséges (jövedelemigazolás, NAV, 

hatósági határozat/végzés családi pótlékról, gyerektartás, árvaellátás, gyás, gyed, gyes, táppénz, 

ápolási díj, keresetpótló juttatások összegéről, egyéb jövedelmekről.)  

d) Nem kell térítési díjat fizetni a nyári zárva tartás idejére, a beszoktatás során a tört hónap napjaival 

szükséges számolni a személyi térítési díjat.  

e) Beszoktatás során a félnapos ellátás, valamint a gyermek betegségéből, vagy bármely más okból 

történő távolmaradás, hiányzás esetén is fizetni kell a térítési díjat. 

f) A szülő nyilatkozhat úgy is, hogy igazolja a jövedelmét, így a bemutatott jövedelemigazolások alapján 

kerül meghatározásra a személyi térítési díj, az összeg alapja a családban az egy főre jutó nettó 

jövedelem. 

g) A gondozási térítési díj napi összegben kerül meghatározásra, amely a bölcsőde adott havi nyitvatartási 

napjaival kerül kiszámításra. 

h) A gondozási díj az étkezési térítési díjjal megegyezően, egy hónappal előre kell fizetni. Első alkalommal 

a beszoktatás kezdetekor kerül kiszámlázásra. 

i) A térítési díj fizetésére köteles szülő költségeinek megfizetését a szülő munkáltatója részben vagy 

egészben át is vállalhatja [Gyvt.148.§.(10b) bekezdés]. 

j) Amennyiben vállalja a szülő a jövedelemnyilatkozat kitöltését és csatolja a jövedelemigazolásokat, az 

alábbi dokumentumok csatolása is szükséges: 

 Nyilatkozat a családban eltartottak számáról (eredeti példány), 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő esetében „Jegyzői határozat” 

másolata 

 magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló (MÁK) határozat másolata, 

 tartós betegség fennállásának igazolására hat hónapnál nem régebbi szakorvosi vélemény, 

 átmeneti gondozásról, nevelőszülőnél történő elhelyezésről, védelembe vételről szóló 

végzés 

k) Az intézményvezető és a szülő(k) az ellátási megállapodásban rögzítik a napi gondozás térítési díj 

összegét, valamint megállapítják a fizetés módját. 

l) Amennyiben a szülő vitatja a megállapított térítési díjat, nyolc napon belül a Fenntartóhoz fordulhat a 

térítési díj jogtalan megállapítása, mérséklése, illetve elengedése végett. 

 

Kedvezmények 

Nem kell gondozási térítési díjat fizetnie annak a szülőnek, aki 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül gyermeke után, 

 a gyermek halmozottan hátrányos helyzete igazoltan fennáll, 

 tartósan beteg, fogyatékos gyermeke után, 

 három- vagy többgyermekes család gyermeke után,  
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 átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban 

elhelyezett, nevelésbe vett gyermek után, 

 védelembe vett gyermek után. 

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Térítési díj Szabályzat és a jövedelemigazolások benyújtásához szükséges 

kitöltendő nyomtatványok, valamint kitöltési útmutatók a bölcsőde honlapján 2020. augusztus 01. 

napjától letölthetőek lesznek. 

Kérem Önöket, hogy mindezek áttanulmányozása után kérdéseikkel a 2020. augusztus 5-én szerdán (a 

Mályva Bölcsődében) és 6-án csütörtökön (a Budai úti Bölcsődében) megrendezésre kerülő szülői 

értekezleten forduljanak hozzám. 

 

A fenntartó önkormányzat nevében is köszönöm megértésüket és együttműködésüket! 

 

Üdvözlettel: 

Villám Zsuzsanna 

intézményvezető 

 


