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211-es számú határozat 

 

 

 

a 2021–2022-es tanévben a bölcsődei szolgáltatásokat igénybe vevő gyerekekre vonatkozó 

havi átlagköltség jóváhagyására 

 

 

 

         Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Bölcsődeigazgatóság révén a Polgármester indítványozta 2021.04.09-i 192-es számú 

Jóváhagyási referátumot, a 2021–2022-es tanévben a bölcsődei szolgáltatásokat igénybe 

vevő gyerekekre vonatkozó havi átlagköltség jóváhagyására vonatkozóan, 

b) A Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.05.14-i 35926 

számú szakjelentését, 

c) A Gazdasági Igazgatóság 33080/2230/10.05.2021 számú jelentését, 

d) A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő szakbizottságok 

jelentését,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően:  

• a bölcsődék létrehozására, megszervezésére és működésére vonatkozó 2007. évi 263-as 

számú törvény 8. cikkelye és 9. cikkelye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

• az iskola előtti korai nevelési egységek és a bölcsődék szervezési és működési 

metodológiáját jóváhagyó 2012. december 12-i 1252-es számú kormányhatározat, 69. cikkelye „a” 

betűje, 70. cikkelye, 71. cikkelye, 72. cikkelye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

• a gyermekek jogainak védelmére és promotálására vonatkozó 272/2004-es számú törvény 

129. cikkelye 1. bekezdése előírta jogokhoz kapcsolódó minimális költséghatárokat megállapító 

904/2014-es számú határozat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

• a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje, (7) bekezdése „a” és „b” betűi, (14) 

bekezdése, a 133. cikkelye (1) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és 243. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján 

 

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

              1. cikkely: Jóváhagyják a 2021–2022-es tanévre a bölcsődei szolgáltatásokat igénybe 

vevő gyerekekre az átlagos havi ellátás értékét. 

 

2. cikkely: A havi hozzájárulást százalékban határozzák meg, s nem haladhatja meg a havi 

átlagköltség 20 százalékát.  



 

Összesített havi bruttó 

jövedelem 

szülő/törvényes képviselő 

Gyerekek száma Szülő 

hozzájárulása 

százalékban 

kifejezve  

Hozzájárulás lejben 

kifejezve / nap 

700 lejen felül Egy gyermek 20% 8 

2 vagy több gyermek 10% 4 

225-699 lej között Egy gyermek 10% 4 

2 vagy több gyermek 5% 2 

 

 

3. cikkely: Az összköltségek és a szülők hozzájárulása közötti különbséget a helyi 

költségvetésből fedezik.  

 

4. cikkely: A helyi közhatóság felvállalja azon szülők/törvényes képviselők hozzájárulását 

is, akik olyan gyermeket gondoznak, akik a családtól való elválasztás veszélyének vannak kitéve, 

s esetükben szolgáltatásterv van jóváhagyva.  

 

5. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Bölcsődeigazgatóság Közszolgálat és a Gazdasági Igazgatóság – 

Költségvetési-könyvelőségi osztály révén. 

 

6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 554/2004. 

számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat végett. 

 

7. cikkely: Jelen határozatot közlik a Bölcsődeigazgatósággal és a Gazdasági Igazgatósággal – 

Költségvetési-könyvelőségi osztály.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László  

 

 

 

 

(A határozatot 14 „igen”, 3 „nem” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  

 

 

 


