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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a  bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési
díjak megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §
(1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvényének
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a bölcsődei
ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési díjak
megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési
díjak megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az alábbiakra módosul:

 „1. melléklet

I. Gondozásért fizetendő intézményi térítési díj
A B C D E

Ellátási forma
Szolgáltatás
Önköltsége
(Ft/ellátási

nap)

Az
önköltség és
a normatív

állami
támogatás

különbözete

Fenntartó által C és D oszlopban
rögzítettnél alacsonyabb
összegben meghatározott

intézményi térítési díj

Nyersanyagköltség/nap
Gondozási

díj
(Ft/nap)

Bölcsődei
alapellátás

Bruttó 3311
Ft 

 1163 Ft - Bruttó
1163 Ft

Időszakos
gyermekfelügyelet

- -  - Bruttó
2000 Ft 

II. Az étkezésért fizetendő intézményi díj:

Nettó
nyersanyag-
norma

Nettó eladási ár
(Nettó
nyersanyagnorma
+ rezsi költség 65
%)
rezsi

Térítési díj
(Bruttó
nyersanyagnorma
27 % áfa)

Bruttó
eladási ár

Bölcsődei
reggeli

56 117 70 150

42 88 55 110
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Bölcsődei
tízórai
Bölcsődei
uzsonna

56 117 70 150

Bölcsődei
ebéd

207 434 265 550

Bölcsődei
étkezés
összesen

361
756

460
960”

                                                                

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2015. október 29.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester        jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2015. november 2. napján.

Pilisvörösvár, 2015. november 2.

        Dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző


