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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXl. tv (további-
akban Gyvt.) 147. §-a alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi 
ellátások térítési díját – azaz az intézményi térítési díjat – az intézményt fenntartó állapítja 
meg. 

A Gyvt. 29. § (3) bekezdése szerint, ha az önkormányzati társulás gyermekjóléti ellátást 
nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkor-
mányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a nyújtott ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 
 
A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Megállapodása szerint Pécs, mint 
székhely település alkotja meg a rendeletet. 
 
A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás a fenntartója a Pécs és Környéke Szociális 
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózatnak 
(a továbbiakban PKSZAK).  
 
A 2018. március 14-i ülésén fogadta el a Közgyűlés a Pécsi Többcélú Agglomerációs 
Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (lll.20.) önkormányzati ren-
deletét. 
A rendelet a PKSZAK által fenntartott családi bölcsődék térítési díjait is tartalmazza. 
 
A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás jelen ülésén dönt új családi bölcsőde létreho-
zásáról Pécs-Újhegyen és Keszüben, illetve a Kuckó Családi Bölcsőde jelenlegi telephe-
lyének módosításáról. A családi bölcsődék működésének engedélyezéséhez szükséges 
a térítési díjak meghatározása. 
 
A Gyvt. 146. §-a alapján a gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekek átmenti 
gondozásáért térítési díjat kell fizetni.  
A Gyvt. 147. §-a alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló tör-
vényben biztosított támogatás különbözete. 
A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben 
is meghatározhatja. 
A költségvetési támogatásban részesülő családi bölcsőde fenntartója által meghatároz-
ható intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250%-át, azaz jelenleg 71.200,-Ft-ot. 
 
A PKSZAK számításai szerint a Cserkút településre áthelyezett Kuckó Családi Bölcsőde 
által nyújtott szolgáltatás önköltsége 5.156 Ft/fő/nap. 
A szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támo-
gatás különbözete: 1.500 Ft/fő/nap. 
A PKSZAK számításai szerint a Pécs-Újhegyen létrehozott új Bóbita Családi Bölcsőde 
által nyújtott szolgáltatás önköltsége 5.733 Ft/fő/nap. 
A szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támo-
gatás különbözete: 2.078 Ft/fő/nap. 
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A PKSZAK számításai szerint a Keszüben létrehozott új Kis Vakond Családi Bölcsőde 
által nyújtott szolgáltatás önköltsége 6.531 Ft/fő/nap. 
A szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támo-
gatás különbözete: 2.876 Ft/fő/nap. 
 
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a PKSZAK Kuckó Családi Bölcsőde térítési díját 1.070 
Ft/fő/nap; a PKSZAK Bóbita Családi Bölcsőde térítési díját 1.350 Ft/fő/nap és a PKSZAK 
Kis Vakond Családi Bölcsőde térítési díját 1.590 Ft/fő/nap összegben határozza meg. 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozatban és a rendelet-tervezetben sze-
replő önköltségi és térítési díj összegeket szíveskedjék jóváhagyni. 
 
 
 
Pécs, 2020. január 9. 
 
 
 
Pfeffer József 
elnök 
 


