
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az általa fenntartott Pilisborosjenői Mesevölgy Ovoda és Bölcsődében az intézményi
ellátásokért fízetendő térítési díjak megáUapításáról

Pilisborosjenő Község Önkonnányzat Képviselö-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC törvény, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115 §-a, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a 328/2011 (XII. 29. ) Korm.
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyennekjóléti alapellátások és gyennekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 4. §-ban kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

l.§

A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő Község Önkormányzat fenntartásában működő
Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői felügyeleti
joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő)
étkezési és gondozási térítési díjfizetési kötelezettségére, továbbá azon ellátási formák igénybe
vevőire, melyet az mtézmény egyéb szolgáltatásként biztosít.

2.§

1) A bölcsödében az étkezésért és a gondozásért is térítési díjat kell fizetni az igénybevétel
után.

2) Mesevölgy Óvoda és Bölcsödében a gondozás intézményi térítési díjat az alábbiakban
állapítja meg:

Jövedelem alsó határa Ft
o

100.001
120.001
150.001
Jövedelemi azoláshián ában

Jövedelem felső határa Ft

100.000
120.000
150. 000

3§

Gondozási dí' mértéke

700 Ft/fő/na
900 FVfő/na
l. lOOFVfő/na
1.350FVfő/na
l.SOOFt/fő/na

A Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében a napi négyszeri étkezés igénybevételének térítési
díját évre bmttó 680 Ft/fő/nap-ban állapítja meg.

4.§

1. ) A személyi térítési díjat ajelen rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak, továbbá
a hatályosjogszabályok fígyelembevételével az intézmény vezetőjejogosult megállapítani.
Az intézményvezető a törvényes képviselövel kötött megállapodásban rendelkezik a
személyi térítési díj kezdő időpontjáról, a fizetés módjáról. Az intézményvezetö
gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséröl,
továbbá gondozási személyi téntési díj befizetésének havi nyilvántartásáról.

2. ) A megállapított személyi téntési díj megfizetésére a 328/2011 (XII. 29. ) Kormányrendelet
rendelkezései az irányadóak.



5.§
A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselöje köteles a térítési díj
kiszámításához szükséges - az intézményvezetö által jogszabály alapján meghatározott -
iratokat benyújtani.

6.§

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is,
ha a gyennek az ellátást a hónap nem mmden napján veszi igénybe.

7§
Átmeneti rendelkezések

Jelen rendelet kihirdetését követö nap lép hatályba.
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Jelen rendelet kihirdetése 2022. március 19. napján megtörtént.
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