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Irodavezető részére 

 

Tisztelt  Irodavezető Úr! 

 Az 1997. évi XXXI. Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerint, a Bölcsődében a fenntartó kiszámolja 

az intézményi térítési díjat, melyet külön kell meghatározni a gondozásra és az étkezésre 

vonatkozóan. Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy nem kér a gondozásért külön térítési 

díjat, abban az esetben is ki kell számolni a gondozási intézményi térítési díjat, de 0 Ft-ban kell 

meghatározni és dokumentálni. 

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját a teljes hónapra kell megállapítani, abban az 

esetben is, ha a gyermek nem minden nap veszi igénybe az ellátást- fenntartó eltérő döntése 

hiányában. 

2020. évi   Bölcsődei ellátás önköltség számítása 

Kiadás: 

2020 évre tervezett személyi juttatás 

járulékokkal együtt: 

69.092.000 Ft 

2020 évre tervezett dologi kiadás:  5.020.000 Ft 

2020 évre tervezett felújítás:  4.771.000 Ft 

Összes kiadás: 78.883.000 Ft 

Bevétel: 

2020 állami normatíva: 40.109.000 Ft 

 



A bölcsődei intézményi gondozási díj alapja a nyersanyagköltséggel csökkentett szolgáltatási 

önköltség  továbbá  az  állami  finanszírozásból  származó  normatív  állami  támogatás 

különbözete: 

Intézményi térítési díj gondozási díj tekintetében: 

78.883.000 – 40.109.000 = 38.774.000  Ft 

2020. évi tervezett önköltség: 38.774.000 Ft 

Gyermekek száma a tervezett és beíratott kisgyermekek és gondozási napok alapján: 53 fő 

Önköltség/fő/év: 38.774.000 Ft/53 fő/ 231 nap = 3.167 Ft/fő/nap 

Egy bölcsődés ellátására egy napra, a gondozási díj tekintetében számított intézményi térítési 

díj összege: 3.167 Ft.   

Az élelmezés nyersanyagköltségének ÁFÁ-val növelt összege: 400 Ft/fő/nap, de a bölcsőde 

költségvetésében nem jelentkezik bevételi forrásként. 

Személyi térítési díj= étkezés térítési díja + gondozás térítési díja 

Személyi térítési díj= 400 Ft/fő/nap +3.167 Ft/fő/nap = 3.567 Ft/fő/nap 

2020. évi megállapított intézményi térítési díj összege: 3.567  Ft/fő/nap 

Jelenleg 380 Ft/fő/nap a gondozás térítési díja, a 2020. évi gondozási térítési díj 

megállapítására, javaslatom 400 Ft/fő/nap. 
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