
BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
18/2020. (V.4.) önkormányzati rendelete  

az intézményi térítési díjakról szóló 19/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász Város 

Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, és a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Az intézményi térítési díjakról szóló 19/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § 

(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Budakalász Város Önkormányzata által fenntartott bölcsőde esetében a számított bölcsődei 

szolgáltatás térítési díja (önkormányzati támogatás) és az alkalmazandó intézményi térítési 

(gondozási) díj mértéke az alábbi: 

A számított bölcsődei szolgáltatás térítési díja egy ellátottra eső napi összege:  3 104 Ft.   

Alkalmazandó napi intézményi térítési díj összege:      1 000 Ft.” 

2.§ 

A R 2.§-sa a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A bölcsődei ellátásért a szülők (törvényes képviselők) által ténylegesen fizetendő személyi térítési 

(gondozási) díjat az intézményvezető a jövedelemhatárok figyelembevételével az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

1 főre eső havi nettó jövedelem 
Szülők által fizetendő napi 

gondozási díj/fő/Ft 

0 - 70 000 Ft 0 

70 001 Ft - 100 000 Ft 500 

100 001 Ft - 140 000 Ft 750 

140 001 Ft – felett 1 000 

jövedelemigazolás (jövedelem nyilatkozat) nélkül 1 000 



Záró rendelkezés 

3. § 

Ez a rendelet 2020. május 5. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2020. szeptember 1-től 

kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

 

 

Dr. Göbl Richárd       dr. Deák Ferenc 

   polgármester                 jegyző 

 

 

Záradék:  

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2020. április 30. napján 

alkotta meg, kihirdetése 2020. május 4-én megtörtént. 

 

dr. Deák Ferenc  

jegyző 

 


