
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9./2019.  (IX.27.) önkormányzati rendelete 

a Eperke Bölcsőde Újhartyán térítési díjának módosításáról 

 

 

1.§. Arendelet 2. § az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

(4) A férőhelyekre az ellátási területen lakcímmel rendelkező gyermek vehető fel. A 

felvételi eljárás során újhartyáni lakcímmel rendelkező gyermek előnyt élvez. 

 

2.§. A rendelet 3. § az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

(3) Ha az ékezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a 

távolmaradást be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól – amennyiben az megtörténik 

9 óráig – a távolmaradás idejére mentesül az étkezési díj alól. 

 

3.§. A rendelet 6.§ (3) bekezdésébe az alábbi rendelkezés lép: 

(3) A kötelezett a nyári és téli zárva tartás idejére mentesül a gondozásért fizetendő 

térítési díj alól. Amennyiben a zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért 

fizetendő térítési díjat a tényleges gondozási napok napi térítési díja alapján kell 

meghatározni, illetve ha a bölcsődei ellátás kezdete nem hó elejére tevődik, ugyanezen 

feltételek érvényesíthetőek. 

 

4.§. A rendelet 6. § az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

(4) A Gyvt. 150. § (59 bekezdése értelmében ingyenes ellátásban kell részesíteni a 

jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. A Gyvt. 

150. § (6) bekezdés alapján bölcsődeében nyújtott bölcsődei ellátás 

esetén6) *  Bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 

c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének, 

d) *  az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy 

gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, 

e) *  a védelembe vett gyermek 

gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj - a 

21/B. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - csak az étkezésért kérhető. 
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A c) pont szerinti gyermekszámot a 21/B. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell 

meghatározni. 

  

5.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. 

szeptember 1-től kell alkalmazni. 

 

Újhartyán, 2019. szeptember 27. 

              

                      Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József 

    jegyző    polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: 

Jelen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

 

Újhartyán, 2019. szeptember 27. 

 

 Göndörné Frajka Gabriella 

jegyző 

 

 


