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A BELÜGYMINISZTÉRIUM
TERV ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

9/1989.
INTÉZKEDÉSE

a Belügyminisztérium szervei gyermekintézményeiben 
fizetendő térítési díjak 

rászorultsági alapon történő csökkentéséről, illetve elengedéséről

Budapest, 1989. július hó 13. napján.

A Belügyminisztérium szervei (a továbbiakban: szerv) gyermek
intézményeiben fizetendő térítési díjak rászorultsági alapon tör
ténő csökkentéséről, illetve elengedéséről kiadom az alábbi

intézkedést :

1. Az egyes nevelési-oktatási, egészségügyi gyermekintézmé
nyekben fizetendő élelmezési térítési díjakról szóló 1/1989. 
(I. 18.) SZEM-MM-PM együttes rendelet 3. § (9) bekezdé- 
désében meghatározott rászorultsági alapon történő térítési 
díj csökkentését, illetve elengedését a szülő(k) kérheti(k), vagy 
a gyermekintézmény vezetője kezdeményezheti.

2. A térítési díj csökkentése érdekében a szülő(k) által benyújtott 
kérelemhez vagy a gyermekintézmény vezetője kezdeménye
zéséhez csatolni kell a szülő(k) a kérelem benyújtását meg
előző hat hónapban elért átlagkeresetéről szóló igazolást, il
letve kiegészítő nyilatkozatot arról, hogy a havi rendszeres 
jövedelmén kívül van-e, s ha igen, milyen összegű keresmé
nye. A kérelem beérkezése után a gyermekintézmény veze
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tőjének kell gondoskodni a család környezettanulmányának 
elkészítéséről. Ezt követően véleményes javaslatot kell fel
terjeszteni a szerv vezetőjéhez. A felterjesztésben indítvá
nyozni kell a kérelem elutasítását, illetve teljesítését. A térí
tési díj csökkentésére, vagy elengedésére, illetve annak mér
tékére és időtartamára javaslatot kell tenni.

3. A térítési díj rászorultsági alapon történő csökkentését, illet
ve elengedését a szerv vezetője engedélyezi, maximálisan egy 
évi időtartamra.

4. A térítés mértéke az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a család egy főre jutó keresete térítés mértéke
2 500,- Ft alatt térítés nélkül
2 500-3 000 Ft 50%
3 000-3 500 Ft 75%
3 500-6 000 Ft valamelyik szülő hosszantartó be

tegsége, illetve egyéb méltányol
ható szociális körülmény fenn
állása esetén 75%.

5. A térítési díj csökkentéséről, illetve elengedéséről és a ked
vezmény időtartamáról, illetve az elutasító döntésről a szülőt 
és a gyermekintézmény vezetőjét írásban kell tájékoztatni.

6. A kedvezményt adó döntés esetében fel kell hívni a szülő(k) 
figyelmét arra, hogy a család anyagi körülményeiben bekövet
kezett változásokat haladéktalanul közölje a gyermekintéz
mény vezetőjével. A gyermekintézmény vezetője erről tájé
koztatja a szerv vezetőjét, aki dönt a kedvezmény megvoná
sáról.

7. Jelen intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
1989. június 1-jétől kell alkalmazni.

DR. HIMBER PÉTER s. k.,
r. vezérőrnagy 

főcsoportfőnök-helyettes

- 2 -

ÁBTL - 4.2 - 250 - 37/7 - 1989 /3



Készült: 300 példányban
Felterjesztve: miniszterhelyettes elvtársnak 
Kapják: elosztó szerint
Nytsz.: 4-14-16/89.
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