
Dombóvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

52/2006.(XII.20.), 38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 

11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 

46/2011.(X.28.), 16/2012. (III. 30.), 41/2012. (XI. 30.), 5/2013. (I. 31.), 19/2013. 

(III. 29.), 48/2013. (XI. 11.), 50/2013. (XII. 30.), 10/2014. (IV. 16.), 12/2015. 

(III. 30.), 33/2015. (X. 28.), 48/2015. (XII. 18.), 14/2016. (III. 31.), 21/2017. (III. 

31.), 35/2017. (V. 29.), 11/2018. (III. 29.), 12/2019. (III. 29.), 11/2020. (III. 27.), 

45/2020. (XII. 19.), 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 

 12/2006. (II. 20.) rendelete 

 a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.)18., 29. és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 

1. § 

1A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokat, amelyek alkalmazásával az 

önkormányzat segítséget nyújt a gyermekes családoknak a gyermek törvényben 

foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, segítse a szülőket a 

gyermekükről való gondoskodásban. 

A rendelet hatálya 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező, a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre.  

 
22/A § 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó intézményfenntartó társulások esetében, a 

tag önkormányzatok döntései alapján 2011. április 1. napjától a 

szolgáltatásokért fizetendő térítési díjat Dombóvár Város Önkormányzata e 

rendeletben határozza meg. 

 
1 Módosította a 45/2020. (XII. 19.) R., hatályba lép: 2021. január 1. 
2 Beiktatta a 15/2011.(IV.1.) R., hatályba lép: 2011. április 1.  



  

 

Az ellátások formái 

33. § 

 

(1) Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben meghatározott módon természetbeni ellátásként biztosítja a 

gyermekétkeztetést.  

(2) Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó következő 

gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a) a gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei ellátást, 

b) a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait ellátó család- és 

gyermekjóléti központot, és annak útján a gyermekjóléti szolgáltatást, 

c) gyermekek átmeneti gondozása keretében a helyettes szülői szolgáltatást 

és a családok átmeneti otthonát, valamint 

d) a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai keretébe tartozó Biztos Kezdet 

Gyerekházat. 

 

A gyermekjóléti ellátások hatásköri szabályai 

44. § 

 

(1) A bölcsődei ellátást az önkormányzat a közigazgatási területére kiterjedő 

ellátási területtel, többcélú óvoda-bölcsőde intézményi formában, a 

fenntartásában álló Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde szervezeti és 

szakmai tekintetben önálló intézményegységeként a Dombóvár, Kórház utca 35. 

alatt működő Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében 

biztosítja. 

(2) Az önkormányzat a 3. § (2) bekezdése b)-d) pontja szerinti személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel és az általa 

fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény (a továbbiakban: 

Intézmény) útján biztosítja. 

(3) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti ellátás megszűnik a törvényben meghatározott esetekben, a 

megszüntetésre a jogszabályban meghatározott esetekben az ellátás nyújtásáról 

az e rendelet szerint dönteni jogosult intézkedése alapján, önkéntesen igénybe 

vett ellátás esetén az erre irányuló kérelem alapján kerülhet sor. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

55. § 

 
3 Módosította a 45/2020. (XII. 19.) R., hatályba lép: 2021. január 1. 
4 Módosította a 45/2020. (XII. 19.) R., hatályba lép: 2021. január 1. 



  

 
6Általános és középiskolai tanulók helyi közlekedésének támogatása 

6. § 

 

Iskolatej biztosítása 

77. § 

 
87/A. §  

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 

98. § 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

109. § 

Az ellátások igénybevétele 

Gyermekek napközbeni ellátása 

1110. § 

 
5 Módosította a 3/2008.(I.30.), hatályba lép: 2008. február 1., hatályon kívül helyezte a 48/2013. (XI. 11.) 

R., hatályba lép: 2014. január 1.  
6 Hatályon kívül helyezte az 52/2006.(XII.20.) R. 
7 Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (I. 31.) R., hatályba lép: 2013. február 1.  
8 Beiktatta a 35/2017. (V. 29.) R., hatályba lép: 2017. június 1., hatályon kívül helyezte a 45/2020. (XII. 

19.) R., a hatályvesztés napja: 2021. január 1. 
9 Hatályon kívül helyezte a 48/2013. (XI. 11.) R., a hatályvesztés napja: 2014. január 1.  
10 Hatályon kívül helyezte a 45/2020. (XII. 19.) R., a hatályvesztés napja: 2021. január 1. 
11 Hatályon kívül helyezte a 45/2020. (XII. 19.) R., a hatályvesztés napja: 2021. január 1. 



  

Bölcsődei ellátás 

1211. § 

 

(1) A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje a bölcsődei ellátás 

keretében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

foglaltak szerint a bölcsődei ellátásban részesíthető gyermekek napközbeni 

ellátásáról   az alapító okiratában meghatározott számú férőhelyen gondoskodik, 

amely kiterjed a sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre és 

gondozásra jogosult gyermek napközbeni ellátására is a nem sajátos nevelési 

igényű, továbbá a korai fejlesztésre és gondozásra nem jogosult gyermekekkel 

közös csoportban.  

(2) A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjébe való felvételt a 

bölcsőde vezetőjénél kell kérelmezni, aki a feltételek fennállása esetén dönt a 

gyermek felvételéről és gondozásának kezdési időpontjáról a rendelkezésre álló 

férőhelyek, valamint az elbírálás alatt álló felvételi kérelmek alapján, 

figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben meghatározott szempontokra. A felvételnél soron kívüli elbírálásban 

kell részesíteni azt a gyermeket, akinek bölcsődei ellátására a gyámhatóság tesz 

javaslatot. 

(3) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért térítési díjat kell fizetni, 

kivéve azon gyermek esetében, akinek gondozását a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglaltak szerint térítésmentesen kell 

biztosítani. A bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összegét a 

2. melléklet tartalmazza. A jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a 

bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díjat a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének vezetője állapítja meg. A 

személyi térítési díj csökkentésére és elengedésére a 16. §-ban foglaltakat kell 

alkalmazni. 

(4) A bölcsődei ellátás keretében biztosított intézményi gyermekétkeztetésre a 

13/A. §-ban foglaltak irányadóak. 

 
1311/A § 

 

 

Óvoda, iskolai napközi 

1412. § 

 

 
12 Módosította a 45/2020. (XII. 19) R., hatályba lép: 2021. január 1. 
13 Beiktatta a 16/2012. (III. 30.) R., hatályba lép: 2012. április 1, hatályon kívül helyezte a 45/2020. (XII. 

19.) R., a hatályvesztés napja: 2021. január 1.  
14 Módosította az 5/2013. (I. 31.) R., hatályba lép: 2013. február 1., hatályon kívül helyezte a 45/2020. 

(XII. 19.) R., a hatályvesztés napja: 2021. január 1. 



  

Nyári napközis tábor 

1513. § 

 

Gyermekétkeztetés 

1613/A. § 

(1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést intézmény 

közreműködése nélkül, közvetlenül biztosítja. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés az önkormányzat által fenntartott 

bölcsődében és óvodákban, továbbá a közigazgatási területén a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti köznevelési 

fenntartó részeként működő nevelési-oktatási intézményekben, valamint 

szakképző intézményekben biztosított. Az intézményi gyermekétkeztetést az 

önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja egyes nem állami fenntartású 

dombóvári nevelési-oktatási intézményben és szakképző intézményben is. Az 

intézményi gyermekétkeztetés igénybevételének megkezdését az önkormányzat 

felé kell bejelenteni. 

(3) Az intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a 2. melléklet 

tartalmazza. Az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő 

személyi térítési díjat a polgármester állapítja meg az ingyenes és kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokra tekintettel. 

(4) A Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező azon gyermek esetében, aki a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján nem jogosult 

ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, a térítési díj 

fizetésére kötelezett a megállapított személyi térítési díj 90%-át köteles 

megfizetni, a 10%-os különbözetet az önkormányzat biztosítja. 

(5) Az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő személyi térítési 

díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni az önkormányzat által biztosított 

készpénzkímélő fizetési módokon, kivételesen készpénzben. 

(6) Ha a gyermek az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt 

nem veszi igénybe, a személyi térítési díj fizetésére kötelezett akkor mentesül a 

fizetési kötelezettsége alól, ha a távolmaradását bejelentették. A távolmaradás 

napja tekintetében akkor nem áll fenn fizetési kötelezettség, ha legkésőbb az azt, 

több napnyi időtartamú távolmaradás esetén pedig annak első napját megelőző 

munkanapon 9 óráig sor került a bejelentésre. Nem áll fenn térítési díj fizetési 

kötelezettség, ha a (2) bekezdés szerinti intézményben az adott napon nincs 

gondozás, nevelés vagy tanítás. 

 
15 Módosította a 48/2015. (XII. 18.) R., hatályba lép: 2016. január 1., hatályon kívül helyezte a 45/2020. 

(XII. 19.) R., a hatályvesztés napja: 2021. január 1. 
16 Beiktatta az 5/2013. (I. 31.) R., hatályba lép: 2013. február 1., módosította az 50/2013. (XII. 30.) R., 

hatályba lép: 2014. január 1., a 45/2020. (XII. 19.) R., hatályba lép: 2021. január 1., a 18/2022. (VI. 30.) 

R., hatályba lép: 2022. július 1. 



  

(7) Az intézményi gyermekétkeztetés igénybevétele tekintetében a gyermek 

távolmaradásának bejelentésére az önkormányzat által biztosított módokon és 

elérhetőségeken van lehetőség, különösen az ebből a célból működtetett, a 

térítési díj befizetését is lehetővé tevő, előzetes regisztrációt igénylő internetes 

rendszeren keresztül. 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

1714. § 

 

(1) A család- és gyermekjóléti központ az Intézmény szervezeti és szakmai 

tekintetben önálló egységeként működik a Dombóvár, Kinizsi utca 37. alatt, és 

ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben a 

család- és gyermekjóléti központ, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat 

tekintetében meghatározott szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat. 

(2) A (1) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódóan az Intézmény a nyári 

tanszünetben napközis rendszerű táborozást és szabadidős programokat szervez. 

(3) A család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatások igénybevétele 

iránti igényt az Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központja vezetőjének kell 

jelezni, az ellátás igénybevételét az Intézmény vezetőjének intézkedése alapozza 

meg. 

Gyermekek átmeneti gondozása 

1815. § 

 

(1) A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint az Intézmény által nyújtott 

helyettes szülői szolgáltatás, valamint az Intézményhez tartozó Családok 

Átmeneti Otthonában való ellátás útján biztosítja. 

(2) A helyettes szülői szolgáltatás a Dombóvár, Kinizsi utca 37. alatt érhető el, az 

igénybevétele iránti kérelmet az Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, a 

kérelemről az Intézmény vezetője dönt a gondozásba bevonható helyettes szülők 

rendelkezésre állása alapján. A helyettes szülői szolgáltatás igénybevétele 

térítésmentes. 

(3) A Családok Átmeneti Otthona az Intézmény szervezeti és szakmai 

tekintetben önálló egységeként működik a Dombóvár, Szabadság utca 8. alatt 21 

férőhellyel, Magyarország közigazgatási területére kiterjedő ellátási területtel. A 

Családok Átmeneti Otthonában való elhelyezés iránti kérelmet az Otthon 

szakmai vezetőjéhez kell benyújtani, a kérelemről az Intézmény vezetője dönt az 

 
17 Módosította a 48/2015. (XII. 18.) R., hatályba lép: 2016. január 1., a 45/2020. (XII. 19.) R., hatályba 

lép: 2021. január 1. 
18 Módosította a 48/2015. (XII. 18.) R., hatályba lép: 2016. január 1., a 45/2020. (XII. 19.) R., hatályba 

lép: 2021. január 1. 



  

átmeneti gondozást szükségessé tevő okok, a rendelkezésre álló férőhelyek, 

valamint az elbírálás alatt álló felvételi kérelmek alapján.  

(4) A Családok Átmeneti Otthona által nyújtott ellátás igénybevételéért térítési 

díjat kell fizetni, a térítési díj összegét a 2. melléklet tartalmazza. A Családok 

Átmeneti Otthona által nyújtott ellátás igénybevételéért fizetendő személyi 

térítési díj kettő vagy többgyermekes kötelezett esetében nem haladhatja meg a 

kötelezett havi jövedelmének 30%-át. A személyi térítési díj csökkentésére és 

elengedésére a 16. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. 

(5) Az Intézmény vezetője köteles külön eljárás nélkül a szükséges ideig 

biztosítani a (2) és (3) bekezdés szerinti ellátást, ha a késedelem az érintett 

gyermek életének vagy testi épségének veszélyeztetésével járna. Ha az 

igénybevétel várható időtartama az 5 napot meghaladja, az Intézmény vezetője 

külön eljárást folytat le az igénybevétel indokoltságáról. 

 

Biztos Kezdet Gyerekház 

 
1915/A. § 

 

A Biztos Kezdet Gyerekház az Intézmény szervezeti és szakmai tekintetben 

önálló egységeként működik a Dombóvár, Szabadság utca 8. alatt az 

önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő ellátási területtel. A Biztos 

Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatások igénybevételére kérelem nélkül, a 

gyermeket kísérő személynek a gyermek jelenlétét igazoló aláírásával kerülhet 

sor. 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja 

2016. § 

 

(1) Az e rendelet szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó, térítési díj 

ellenében biztosított gyermekjóléti alapellátások esetében a személyi térítési díj 

csökkentésére vagy elengedésére irányuló kérelmet indokolással ellátva írásban 

ahhoz a személyhez kell benyújtani, aki az ellátás nyújtásáról e rendelet szerint 

dönteni jogosult. A kérelemhez csatolni kell az indokoltságot alátámasztó 

dokumentumokat is.  

(2) A díjkedvezmény vagy díjmentesség megállapítására a gyermekjóléti 

alapellátást biztosító intézmény fenntartója jogosult. A fenntartó legfeljebb a 

személyi térítési díj 50%-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési 

díjmentességet állapíthat meg akkor, ha a térítési díj megfizetése a kötelezett 

saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, vagy szociális körülményeiben 

olyan változás állt be, amely miatt a térítési díj egy részét, vagy annak teljes 

 
19 Beiktatta a 19/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: 2013. április 1., módosította a 48/2015. (XII. 18.) R., 

hatályba lép: 2016. január 1., a 45/2020. (XII. 19.) R., hatályba lép: 2021. január 1. 
20 Módosította a 41/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: 2012. december 1., a 45/2020. (XII. 19.) R, hatályba 

lép: 2021. január 1. 



  

összegét átmenetileg nem tudja megfizetni. Díjkedvezmény vagy díjmentesség 

legfeljebb két hónap időtartamra adható. 

 
2116/A. § 

 

Átmeneti rendelkezések 

2217. § 

Záró rendelkezések 

18. § 

(1) Ez a rendelet  kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 34/2003 (X. 29.) 

számú és az azt módosító 4/2004. (II. 11.), 12/2004. (IV. 19.), 74/2004. 

(XII. 27.), 14/2005. (III. 1.), 21/2005. (IV. 6.), 38/2005. (VI. 8.), 55/2005. 

(IX.29.) sz. rendelet. 

 

 

Dombóvár, 2006. február 13. 

      A jegyző távollétében: 

 

    Szabó Loránd sk.            dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk. 

  polgármester                    aljegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése 2006. február 20-án megtörtént. 

       

 

Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk. 

        aljegyző 

 
21 Beiktatta a 34/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: 2011. augusztus 1., hatályon kívül helyezte a 45/2020. 

(XII. 19.) R., a hatályvesztés napja: 2021. január 1. 
22 Hatályon kívül helyezte a 45/2020. (XII. 19.) R., a hatályvesztés napja: 2021. január 1. 



  

231. számú melléklet 

 

 
23 Módosította a 4/2011.(II.14.) R., hatályba lép: 2011. február 15., 48/2015. (XII. 18.) R., hatályba lép: 

2016. január 1., hatályon kívül helyezte a 45/2020. (XII. 19.) R., a hatályvesztés napja: 2021. január 1. 



  

242. 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 

gluténérzékenyek 

által igénybe vett 

étkeztetés 

kivételével 

A 

gluténérzékenyek 

által igénybe vett 

diétás étkeztetés 

2. Bölcsődei étkeztetés 325 Ft/fő/nap 340 Ft/fő/nap 370 Ft/fő/nap 

3. 
Óvodai ellátás során 

biztosított étkeztetés 
280 Ft/fő/nap 295 Ft/fő/nap 320 Ft/fő/nap 

4. 

Általános iskola ebéd 

(TM EGYMI Móra Ferenc 

Általános Iskolát is 

beleértve) 

210 Ft/fő/nap 230 Ft/fő/nap 260 Ft/fő/nap 

5. 

Általános iskola napközis 

étkeztetés (tízórai, ebéd, 

uzsonna) 

(TM EGYMI Móra Ferenc 

Általános Iskolát is 

beleértve) 

370 Ft/fő/nap 385 Ft/fő/nap 410 Ft/fő/nap 

6. Kollégiumi reggeli 160 Ft/fő/nap 175 Ft/fő/nap 200 Ft/fő/nap 

7. Kollégiumi ebéd 270 Ft/fő/nap 290 Ft/fő/nap 310 Ft/fő/nap 

8. Kollégiumi vacsora 215 Ft/fő/nap 230 Ft/fő/nap 250 Ft/fő/nap 

9. Középiskolás ebéd 270 Ft/fő/nap 290 Ft/fő/nap 310 Ft/fő/nap 

10. 
Középiskolás teljes ellátás 

(tízórai, ebéd, uzsonna) 
430 Ft/fő/nap 445 Ft/fő/nap 470 Ft/fő/nap 

11. 

Fogyatékos tanköteles 

tanulókat nevelő-oktató 

intézményben ebéd (TM 

EGYMI Móra Ferenc 

270 Ft/fő/nap 290 Ft/fő/nap 310 Ft/fő/nap 

 
24 Módosította a 38/2007.(X.1.) R., hatályba lép: 2007. október 1., 3/2008.(I.30.), hatályba lép: 2008. 

február 1., 21/2008.(IV.31.) R., hatályba lép: 2008. május 1., 11/2010.(III.31.) R., hatályba lép: 2010. 

április 1., 15/2011.(IV.1.) R., hatályba lép: 2011. április 1., 46/2011.(X.28.) R., hatályba lép: 2011. 

november 1., 16/2012. (III. 30.) R., hatályba lép: 2012. április 1., 19/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: 

2013. április 1., 10/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: 2014. május 1., 12/2015. (III. 30.) R., hatályba lép: 

2015. április 1., 33/2015. (X. 28.) R., hatályba lép: 2015. november 1., 14/2016. (III. 31.) R., hatályba lép: 

2016. április 1., 21/2017. (III. 31.) R., hatályba lép: 2017. április 1., 11/2018. (III. 29.) R., hatályba lép: 

2018. április 1., a 12/2019. (III. 29.) R., hatályba lép: 2019. április 1., a 11/2020. (III. 27.) R., hatályba 

lép: 2020. július 1. 



  

Általános Iskola 

Dombóvár, Kinizsi u. 37. 

alatti telephelye) 

12. 

Fogyatékos tanköteles 

tanulókat nevelő-oktató 

intézményben napközis 

étkeztetés (TM EGYMI 

Móra Ferenc Általános 

Iskola Dombóvár, Kinizsi 

u. 37. alatti telephelye) 

430 Ft/fő/nap 445 Ft/fő/nap 470 Ft/fő/nap 

 

 

2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 

 

 A B 

1. Bölcsődei gondozás 400 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 

 

 


