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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-a alapján a fenntartó önkormányzat – ha a fenntartó 
önkormányzati társulás, a társulási megállapodásban kijelölt települési önkormányzat 
– a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Ha a Gyvt. eltérően nem rendelkezik, a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 
gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói 
ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a gyermekjóléti ellátásokról saját intézmény 
fenntartásával (Dombóvári Szivárvány Óvoda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervet), illetve a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulásban való részvétellel a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 
útján gondoskodik az alábbiak szerint: 
 
 Kötelező önkormányzati 

feladat 
Önként vállalt 
önkormányzati feladat 

Integrált Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezet 

gyermekétkeztetés 
(intézményi és szünidei) 

- 

Dombóvári Szivárvány 
Óvoda  

bölcsőde - 

Dombóvári Egyesített 
Humán Szolgáltató 
Intézmény 

család- és gyermekjóléti 
szolgálat, 
család- és gyermekjóléti 
központ 

gyermekek átmeneti 
gondozása körében: 
helyettes szülői ellátás, 
családok átmeneti otthona; 
Biztos Kezdet Gyerekház 

 
A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásában a tagok a Társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatások 
tekintetében a Gyvt. 29. §-a alapján a rendeletalkotásra Dombóvár Város 
Önkormányzatát jelölték ki. 
 
Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, ami – a gyermekétkeztetés 
kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított támogatás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett 
adatok alapján a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség 
évente egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A 
fenntartó az így kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál 
alacsonyabb összegben is megállapíthatja az intézményi térítési díjat. Az intézményi 
térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként 
(ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti 
(ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Az 
intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező 
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szolgáltató, intézmény esetén – ha ott ellátás nyújtására is sor kerül – székhelyenként, 
valamint telephelyenként külön-külön is meghatározható. 
 
Térítésmentesen kell biztosítani a Biztos Kezdet Gyerekház, a gyermekjóléti szolgálat 
és a gyermekjóléti központ szolgáltatásait, amely esetében intézményi térítési díjat 
sem kell megállapítani. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell 
határozni a gondozására, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 
 
A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) 
az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. A személyi térítési díj összege a 
– a gyermekétkeztetés kivételével – nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat. A 
személyi térítési díj összege a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető 
vagy elengedhető, ha azt a kötelezett jövedelmi viszonyai indokolják. A személyi 
térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, 
kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben 
szabályozott díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni. A kötelezett nem 
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra vonatkozóan az új térítési díj 
megfizetésére. 
 
A személyi térítési díj megállapításánál a gyermekek napközbeni ellátása és a 
gyermekek átmeneti gondozása esetében a gyermek családjában az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj összege 
igénybe vevőnként nem haladhatja meg az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 
törvényben meghatározott százalékát.  A családok átmeneti otthona esetében a 
szolgáltatást a gyermekkel együtt igénybe vevő szülő és nagykorú testvér számára is 
személyi térítési díjat kell megállapítani annak figyelembevételével, hogy a személyi 
térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 50%-át. Ingyenes ellátásban kell 
részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem 
rendelkezik. 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1) bekezdés g)-
h) pontjai értelmében a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az általános 
forgalmi adó alól a közszolgáltató által a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint 
bölcsődei ellátás keretében nyújtott szolgáltatás, az étkeztetés kivételével. Az 
étkeztetés esetén az általános forgalmi adó mértékét (az adóalap 27%-a) a 2007. évi 
CXXVII. törvény 82. § (1) bekezdése állapítja meg, az önkormányzat rendeletében az 
intézményi térítési díjat az adó nélkül, nettó összegben rögzítheti.  Az intézményi és a 
személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében 
szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvénynek megfelelő módon 
kerekítve kell megállapítani. 
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I. Dombóvári Szivárvány Óvoda által nyújtott bölcsődei ellátás térítési díja 
 
A bölcsődei ellátás keretében a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell 
biztosítani. A bölcsőde a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei 
nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott 
szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt 
szakszerű gondozást és nevelést. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai 
jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, 
nevelhető a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig. 
 
Bölcsőde esetében a gyermek gondozására számított intézményi térítési díj az 
élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív 
állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének 
meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni. 
A bölcsődei gondozás személyi térítési díját - a fenntartó eltérő döntése hiányában - 
akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem 
minden napján veszi igénybe. 
 
Bölcsőde esetében 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 
c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének, 
d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy 
gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek 

gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj 
– az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés figyelembevételével – csak az 
étkezésért kérhető. 
 
A Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében a gyermekétkeztetést az 
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el, így a bölcsődében intézményi 
térítési díj a gyermekek napközbeni ellátására állapítható meg. A bölcsődei ellátás 
keretében nyújtott napközbeni gondozás jogszabály szerint számított intézményi 
térítési díja 1.016,- Ft/fő/nap gyermekétkeztetés nélkül. A kiadások tervezett összege 
52.997.000,-Ft, a tervezett állami támogatás mértéke 40.140.500,-Ft. A majdnem 13 
millió forintos különbség kompenzálásra a költségvetés 4,8 millió forintos térítési díj 
bevételt irányzott elő. 
 
A képviselő-testület a bölcsődei ellátás intézményi (gondozási) térítési díját 2017. 
április 1-jétől 330,- Ft/fő/nap összegben állapította meg, addig a korábbi díj mértéke 
300 Ft/fő/nap volt. 2018. április 1-jétől a gondozási díj 350,-Ft-ra emelkedett. A 
bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek után a szülő a gondozási díjon felül az 
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére fizeti meg a bölcsődei 
gyermekétkeztetés térítési díját (a mentességek, kedvezmények figyelembevételével). 
A bölcsődevezető az intézményi térítési díját 8,5%-kal javasolja emelni és 380,- 
Ft/fő/nap összegben megállapítani. 
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A térítési díjat az intézmény által javasolt összegre indítványozom módosítani, mellyel 
a bevételi előirányzat nagyobb eséllyel teljesíthető. 
 
II. A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által nyújtott 
gyermekjóléti alapszolgáltatások intézményi térítési díja 
 
2016. január 1-jétől a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény látja el a 
gyermekek átmeneti gondozása körében a családok átmeneti otthona és a helyettes 
szülői ellátást. 
 
Az átmeneti gondozás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra 
jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözetének 
az egy napra jutó összegét. Átmeneti gondozás esetén a havi intézményi térítési díj - az 
adott hónap naptári napjainak számától függetlenül - a napi intézményi térítési díj 
harmincszorosa. Átmeneti gondozás esetén a személyi térítési díjat akkor is teljes 
hónapra kell megállapítani, ha az ellátást a hónap nem minden napján vették igénybe. 
Ha az átmeneti gondozást biztosító intézményből az ellátott az intézményvezetőjének 
engedélye alapján távozik, vagy kórházba, gyógyintézetbe kerül, a távollét idejére a 
megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. Ha az ellátást az igénybe vevő a hónap 
nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg kell szorozni a 
csökkentett összegű napi személyi térítési díjjal, a jelenléti napok számát pedig meg 
kell szorozni a teljes összegű napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az 
adott hónapra fizetendő térítési díj. A jelenléti napok számát - az adott hónap naptári 
napjainak számától függetlenül - úgy kell meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni 
a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a számát, amelyeken a 
jogviszony nem állt fenn. 
 
Helyettes szülői ellátás intézményi térítési díja: 
 
A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását - a működtető által 
készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján - saját háztartásában biztosítja. 
A helyettes szülői hálózatban nincs ellátott, az ellátás iránti kérelmet sem nyújtottak 
be. Az intézmény a 2019. évre a helyettes szülői ellátásra kiadást nem tervezett és a 
központi költségvetésből támogatást sem igényelt, a javasolt intézményi térítési díj 0,- 
Ft/nap és 0,- Ft/hónap. 
 
Családok Átmeneti Otthona intézményi térítési díja: 
 
Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen 
helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig 
vagy - ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval 
tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll - legfeljebb 24. életévének 
betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában 
lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani 
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szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési 
jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell. 
 
A családok átmeneti otthona szolgáltatás jogszabály szerint számított intézményi 
térítési díja 3.199,-Ft/nap. Az elvárt intézményi bevétel 1 millió Ft. Az intézmény a 
jelenleg is hatályos intézményi térítési díjat javasolja továbbra is megállapítani, azaz 
változatlanul 200,- Ft/fő/nap és 6000,- Ft/fő/hónap összegben. 
 
Az intézményvezető javaslatával egyetértek. 
 
III. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 
 
Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell 
biztosítani az arra jogosult kérelmére a bölcsődében, az óvodában, a nyári napközis 
otthonban, az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi 
ellátásban, az általános iskolai és - ha jogszabály másképpen nem rendelkezik - a 
középfokú iskolai menzai ellátás keretében, a fogyatékos gyermekek, tanulók 
nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali 
ellátást nyújtó, az Szoctv. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében 
(intézményi gyermekétkeztetés), továbbá a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, 
valamint az iskolában a nyári szünet és a tanítási szünetek időtartama alatt (szünidei 
gyermekétkeztetés) a szülő kérelmére ingyenesen a hátrányos helyzetű, illetve a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére. 
 
Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi 
gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben a bölcsődei ellátásban 
részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg 
főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, a gyermekek és a 
tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az 
óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg 
főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani. 
Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a 
napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. A 
bentlakásos intézményben (kollégiumban) az intézményi gyermekétkeztetés keretében 
biztosítani kell az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és 
vacsora főétkezést, és az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül 
a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket. 
 
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi 
térítési díját az intézményvezető a napi összeg általános forgalmi adóval növelt 
összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt.-ben megjelölt 
normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. 
 
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 
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a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 
− rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
− tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
− olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
− olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre 

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási 
és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

− nevelésbe vették; 
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 
ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették; 
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást 
nyújtó, a Szoctv. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül. 
 
Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 
kedvezményével kell biztosítani 
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 
nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 
gyermekétkeztetésben; 
c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem 
részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendeletében a Gyvt. alapján normatív kedvezményre 
nem jogosult, dombóvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek 
esetében a személyi térítési díjból 10% kedvezményt biztosít. 
 
Az intézményvezető a mellékletben foglaltak szerint javasolja megállapítani a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díját, vagyis a nyersanyagköltséget. A javaslat 
kismértékű emelést tartalmaz az általános iskolások és a középiskolások esetében. 
ennek egyik indoka, hogy az élelemiszerek beszerzésére indított közbeszerzési eljárás 
még nem fejeződött be, így az intézmény magasabb áron tudja beszerezni a 
termékeket. A másik ok a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak betartása. Új 
elemként eltérő díjak kerülnek megállapításra a diétás, illetve a gluténérzékenyeknek 
nyújtott étkeztetés esetén, mivel a speciális étrend miatt nagyobb a nyersanyagnorma. 
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*** 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-
testületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az 
alábbiak szerint ismertetem: 
 
 
Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: 
 
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatásai: 

A bölcsődei ellátás és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja kis 
mértékben emelkedik, a családok átmeneti otthona esetében nem változik. 
 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 
hatása. 
 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
következménye: 

A Gyvt. rendelkezése alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
ellátások szolgáltatási önköltségét a fenntartó a tárgyév április 1-ig állapítja 
meg, a szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal vizsgálható felül. 
 

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

 
A jelenleg hatályos és a megállapítani javasolt díjak összehasonlítását tartalmazó 
táblázat az előterjesztéshez csatolva. 
 
Fentiek alapján a rendelettervezet elfogadását indítványozom. 
 
            Kiss Béla 
         alpolgármester 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (….) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva – a gyermekjóléti alapszolgáltatásokat ellátó intézményfenntartó társulásban 
résztvevő önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával – a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

dr. Szabó Péter 
jegyző 
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1. Melléklet a … /2019. (…) önkormányzati rendelethez 
 

„ „2. melléklet a 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 
 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK  
 

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai általános forgalmi adó nélkül 
 

 A B C D 

1. Étkezés formája Nem diétás 
étkeztetés  

Diétás étkeztetés 
a 

gluténérzékenye
k által igénybe 
vett étkeztetés 

kivételével 

A 
gluténérzékenye
k által igénybe 

vett diétás 
étkeztetés 

2. Bölcsődei étkeztetés 315 Ft/fő/nap 330 Ft/fő/nap 350 Ft/fő/nap 

3. 
Óvodai ellátás során 
biztosított étkeztetés 

270 Ft/fő/nap 285 Ft/fő/nap 310 Ft/fő/nap 

4. 

Általános iskola ebéd 
(TM EGYMI Móra Ferenc 

Általános Iskolát is 
beleértve) 

200 Ft/fő/nap 220 Ft/fő/nap 250 Ft/fő/nap 

5. 

Általános iskola napközis 
étkeztetés (tízórai, ebéd, 

uzsonna) 
(TM EGYMI Móra Ferenc 

Általános Iskolát is 
beleértve) 

340 Ft/fő/nap 355 Ft/fő/nap 380 Ft/fő/nap 

6. Kollégiumi reggeli 160 Ft/fő/nap 175 Ft/fő/nap 200 Ft/fő/nap 
7. Kollégiumi ebéd 260 Ft/fő/nap 280 Ft/fő/nap 300 Ft/fő/nap 
8. Kollégiumi vacsora 215 Ft/fő/nap 230 Ft/fő/nap 250 Ft/fő/nap 
9. Középiskolás ebéd 260 Ft/fő/nap 275 Ft/fő/nap 300 Ft/fő/nap 

10. 
Középiskolás teljes ellátás 

(tízórai, ebéd, uzsonna) 
400 Ft/fő/nap 415 Ft/fő/nap 440 Ft/fő/nap 

11. 

Fogyatékos tanköteles 
tanulókat nevelő-oktató 
intézményben ebéd (TM 

EGYMI Móra Ferenc 
Általános Iskola 

Dombóvár, Kinizsi u. 37. 
alatti telephelye) 

260 Ft/fő/nap 280 Ft/fő/nap 300 Ft/fő/nap 

12. 

Fogyatékos tanköteles 
tanulókat nevelő-oktató 
intézményben napközis 
étkeztetés (TM EGYMI 

400 Ft/fő/nap 415 Ft/fő/nap 440 Ft/fő/nap 
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Móra Ferenc Általános 
Iskola Dombóvár, Kinizsi 

u. 37. alatti telephelye) 
 
 

2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 
 

 A B 
1. Bölcsődei gondozás 380 Ft/fő/nap 

 
 

3. A gyermekek átmeneti gondozása során biztosított szolgáltatások intézményi 
térítési díjai 

 
 A B 

1. Családok Átmeneti Otthona 200 Ft/fő/nap 
6000 Ft/fő/hónap 

2. Helyettes szülői ellátás 0 Ft/fő/nap 
0 Ft/fő/hónap 

 
„ 
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INDOKOLÁS 
 

1. § 
 
A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját tartalmazó melléklet 
módosításáról rendelkezik. 
 

2. § 
 
A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik. 



Intézményi térítési díj – változásmutató 
 

Szolgáltatás 
Intézményi térítési 
díj 2018.04.01-től 

Számított 
önköltség 

Intézmény által 
javasolt 

intézményi térítési 
díj 

Rendelettervezetben 
javasolt intézményi 

térítési díj 

A javasolt emelés 
%-os mértéke 

I. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 
Bölcsődei étkeztetés 315 Ft/fő/nap 315 Ft/fő/nap 315 Ft/fő/nap 315 Ft/fő/nap 0% 
Óvodai étkeztetés 270 Ft/fő/nap 270 Ft/fő/nap 270 Ft/fő/nap 270 Ft/fő/nap 0% 
Általános iskolai 
ebéd 

190 Ft/fő/nap 200 Ft/fő/nap 200 Ft/fő/nap 200 Ft/fő/nap 5% 

Általános iskolai 
napközis étkeztetés 
(tízórai, ebéd, 
uzsonna) 

310 Ft/fő/nap 340 Ft/fő/nap 340 Ft/fő/nap 340 Ft/fő/nap 9,6 % 

Kollégiumi reggeli 155 Ft/fő/nap 160 Ft/fő/nap 160 Ft/fő/nap 160 Ft/fő/nap 3% 
Kollégiumi ebéd 245 Ft/fő/nap 260 Ft/fő/nap 260 Ft/fő/nap 260 Ft/fő/nap 6% 
Kollégiumi vacsora 205 Ft/fő/nap 215 Ft/fő/nap 215 Ft/fő/nap 215 Ft/fő/nap 4,8% 
Középiskolás ebéd 245 Ft/fő/nap 260 Ft/fő/nap 260 Ft/fő/nap 260 Ft/fő/nap 6% 
Középiskolás teljes 
ellátás (tízórai, 
ebéd, uzsonna) 

365 Ft/fő/nap 400 Ft/fő/nap 400 Ft/fő/nap 400 Ft/fő/nap 9,6% 

Vásárolt 
szolgáltatás útján 
biztosított étkeztetés 
(Dombóvár, Kinizsi 
u. 37. alatt 
gyógypedagógiai 
nevelés-oktatásban, 

250 Ft/fő/nap 

Ebéd: 260 Ft/fő/nap 
Napközis 

étkeztetés: 400 
Ft/fő/nap 

Ebéd: 260 Ft/fő/nap 
Napközis 

étkeztetés: 400 
Ft/fő/nap 

Ebéd: 260 Ft/fő/nap 
Napközis étkeztetés:  

400 Ft/fő/nap 
4%, illetve 8% 
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valamint 
fogyatékosok 
nappali ellátásában 
részesülő 
gyermekek számára 
II. Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 
Bölcsődei gondozás 350 Ft/fő/nap 1.016 Ft/fő/nap 380 Ft/fő/nap 380 Ft/fő/nap 6% 
III. Gyermekek átmeneti gondozása intézményi térítési díja 
Családok átmeneti 
otthona 

200 Ft/fő/nap 
6000 Ft/fő/nap 

1.374 Ft/fő/nap 
 

200 Ft/fő/nap 
6000 Ft/fő/hónap 

200 Ft/fő/nap 
6000 Ft/fő/hónap 

0% 

Helyettes szülői 
ellátás 

0 Ft/fő/nap 
0 Ft/fő/hónap 

0 Ft/fő/nap 
0 Ft/fő/hónap 

0 Ft/fő/nap 
0 Ft/fő/hónap 

0 Ft/fő/nap 
0 Ft/fő/hónap 

0% 

 
 


