Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
a Pilisszentkereszti Malmocskák bölcsőde térítési díjairól
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá 162.
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A gyermekjóléti alapellátások formái
1. § Az önkormányzat gyermekétkeztetést, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások keretében bölcsődei ellátást, és a bölcsődén belül a szabad
kapacitások terhére időszakos gyermekfelügyeletet biztosít.
2. Eljárási szabályok
2. § (1) A benyújtott kérelem alapján, az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése
alapozza meg.
(2) A bölcsődei jogviszony megszűnik, ha a gyermek családjában élő másik gyermekre
tekintettel a szülő csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást
segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesül, melynek folyósításával
egyidejűleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. § (1) bekezdésében foglalt, bölcsődei elhelyezést
megalapozó körülmények nem állnak fenn. Ettől kivételesen indokolt esetben lehet csak eltérni,
gyermekháziorvosi és védőnői
3. § (1) Az intézményvezető döntése elleni panaszról a polgármester dönt.
(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, akkor a kifogás tárgyában a polgármester
dönt.
(3) A Bölcsődébe történő ellátás igénybevételére, a kérelem elbírálásának szempontjaira - a
Gyvt. vonatkozó rendelkezésein túl - az intézmény házirendje és felvételi szabályzata az
irányadó.
(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátások megállapításával kapcsolatos eljárási
cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók.
3. Térítési díjak
4. § (1) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményben, és az illetékességi területén
működő, állami intézményfenntartó által fenntartott köznevelési intézményekben nyújtott
szolgáltatások közül
a) a bölcsődei ellátás keretében
aa) az étkeztetés térítési díjának megállapításával egyidejűleg, a gyermek gondozásáért,
ab) időszakos gyermekfelügyelet, valamint játszóház igénybevételéért,
b) óvodai, iskolai ellátás esetében az étkeztetésért
kell térítési díjat megállapítani.
(2) Bölcsődei étkeztetés és gondozás esetében az intézményi díjat, valamint a játszócsoport és
időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete, az óvodai és az
iskolai étkeztetés intézményi térítési díját az önkormányzat külön rendeletben állapította meg.

(3) Az intézményvezető a törvényes képviselővel kötött megállapodásban rendelkezik a
személyi térítési díj kezdő időpontjáról, a fizetés módjáról. Az intézményvezető gondoskodik
a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá
gondozási személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról. A személyi térítési díj
vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével
írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.
(4) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a térítési díj
kiszámításához szükséges, - az intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott iratokat benyújtani.
(5) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is,
ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.
(6) Az intézményvezető az ellátást a méltányosságra okot adó körülmények mérlegelésével
térítésmentesen biztosíthatja,
a) ha a család rendkívüli élethelyzetbe kerül, így különösen 30 napot meghaladó
keresőképtelenség esetén, legfeljebb két hónap időtartamra;
b) ha a szülő egyedülálló, és háztartásában három vagy több gyermeket nevel, továbbá a
családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a 70.000,- Ft-ot.
(7) Az intézményvezető kérelemre a személyi térítési díj megfizetésére egy alkalommal,
legfeljebb 30 nap halasztást engedélyezhet, amelyet legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthat,
vagy 6 havi részletfizetést engedélyezhet nem várt többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli
élethelyzet kialakulása esetén, így különösen betegséghez, halálesethez, káresemény
bekövetkezéséhez kapcsolódó kiadások esetén.
(8) A méltányosság indokoltságát az arra okot adó körülmény igazolásául szolgáló
dokumentumokkal szükséges alátámasztani.
(9) A megállapított térítési díj kedvezményes megállapítását a gyermek törvényes képviselője
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
foglaltak szerint kérelmezheti. A több gyermekes családokban, illetve a szociálisan
rászorulóknak az összes körülmény együttes mérlegelése után a polgármester dönt átruházott
hatáskörben a térítési díj kedvezményes megállapításáról.
(10) A kedvezményről szóló döntésben foglaltak a megállapítást követő hónap első napjától
alkalmazhatók.
(11) A személyi térítési díjfizetési kedvezmény jogosultságát az intézményvezető havonta
felülvizsgálja.
(12) Az intézményvezető megszünteti a méltányosságból megállapított kedvezményt,
a) ha a felülvizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy a méltányosságot megalapozó
körülmények nem állnak fenn,
b) ha a fizetésre kötelezett megszegi a méltányosságból megállapított díjfizetési
kedvezményről szóló döntésben előírt szabályokat.
4. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Pilisszentkereszt, 2022. május 26.
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 27.
Baranyák Szilvia
jegyző
1. melléklet a 6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez
A bölcsődei ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.
A személyi térítési díj gondozási és étkezési díjat foglal magában.
1.) Étkezési díj:
2022. június 1. napjától a szülő által fizetendő étkezési díj kisdedek tekintetében 520,Ft/nap/fő, erre vonatkozóan kedvezmény érvényesíthető.
2022. június 1. napjától a szülő által fizetendő étkezési díj csecsemők tekintetében 756,Ft/nap/fő, erre vonatkozóan kedvezmény érvényesíthető.

2.) Gondozási díj:
A szülő által fizetendő gondozási díjat az alábbiak alapján állapítja meg az
intézményvezető.
Gondozási díj Ft/fő/nap: 2.500,- Ft
Erre vonatkozóan kedvezmény érvényesíthető
Jövedelemigazolás hiányában: 3.150,- Ft/nap/fő
A bölcsőde játszócsoport, valamint időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díja: 550
Ft/óra. Amennyiben az időszakos gyermekfelügyeletet a szülő – igazolt munkavégzése okán –
legalább napi két órában és legfeljebb heti három napon veszi igénybe, a szolgáltatás
intézményi térítési díja 3.150,- Ft/nap, gyermekétkeztetés igénybevétele esetén az egyes
étkezésekért fizetendő intézményi térítési díj az 1. pontban meghatározott díjtábla szerinti.

