MANNHEIM BELEDİYESİ2
Mannheim Belediyesinin çocuklar için gündüz hizmet veren kuruluşlar için kullanım harçlarına ilişkin en son
14.12.2015 tarihli tüzük ile değiştirilen 29.06.2010 tarihli tüzüğü
24.07.2000 tarihli ilanı (Resmi Gazete S. 581, ber. S. 698) ile madde 4 Baden-Württemberg Eyaleti için Belediye
Düzenlemesinden dolayı, en son 04.05.2009 tarihli Belediye Bütçesi Hukuku Reformu Kanunu ile değiştirilmiştir
(Resmi Gazete S. 185), 17.03.2005 tarihli ilanı (Resmi Gazete S. 206) ile maddeler 2, 13 ve 19 Yerel Vergiler
Kanunundan dolayı, en son 04.05.2009 tarihli Belediye Bütçesi Hukuku Reformu Kanunu ile değiştirilmiştir
(Resmi Gazete S. 185), 19.03.2009 tarihli ilanı ile (Resmi Gazete S. 161) madde 6 Çocuk Bakımı Kanunundan
dolayı ve 14.12.2006 tarihli ilanı (Federal Resmi Gazete I S. 3134) ile madde 90 SGB VIII/Sosyal Kanun VIII’den
dolayı, en son Üç Yaş Altı Çocukların Gündüz Hizmet Veren Kuruluşlarda ve Çocuk Gündüz Bakımında (KiföG
Çocuk Teşvik Kanunu) Teşvik Edilmelerine İlişkin Kanun ile değiştirilmiştir, Mannheim Belediyesinin Belediye
Meclisi 14.12.2015 tarihinde aşağıdaki tüzük üzerinde anlaşmaya varmıştır:

1.

2.

Madde 1 Geçerlilik alanı ve kullanım ilişkisi
Bu kullanım harçları tüzüğü, Mannheim Belediyesinin yerel idare kurumunca çocuklar için gündüz
hizmet veren kuruluşların uzmanlık alanı tarafından yönetilen çocuklar için gündüz hizmet vere
kuruluşlardan faydalanma için geçerlidir. Bunlara kreşler, çocuk yuvaları, etüt merkezleri dahildir.
Çocuğun belli bir gündüz hizmet veren kuruluşa yerleştirilmesine bir hak söz konusu değildir.

Madde 2 Kullanım harçları
Madde 1 fıkra 1 uyarınca kuruluşlardan faydalanmak için Mannheim Belediyesi tarafından kullanım
harçları alınmaktadır. Bunlar, bakım harcından ve beslenme harcından oluşmaktadır eğer bu hizmetler
için kayıt olduysanız.
2.
Kullanım harçları on bir aylık taksitlerle alınmaktadır.
3.
Kuruluşlar, çocuk yuvası yılında 4 haftalığına kapanmaktadır – bir hafta Paskalya veya Pfingsten
civarında ve 3 hafta okulların yaz tatilinde.
Kapalı dönemlerde Belediye tarafından tatil nöbeti hizmetleri sunulmaktadır. Çocuk, Paskalya veya
Pfingsten tatilleri ve/veya yaz tatili için kaydedildiğinde, bu zaman için ilave olarak bir bakım ve
icabında beslenme harcı haftalara oranla (başlanan her bir hafta için aylık bakım harcının 1/4, aylık
beslenme harcının 1/4) ya da günlere oranla (aylık bakım ve icabında beslenme harcının etüt merkezi
yarı zamanlı için 1/12) alınır. Tatil nöbeti hizmetinden faydalanmaya ilişkin harçlar Ağustos ayında
alınır.
Paskalya ya da Pfingsten tatillerine ilişkin tatil nöbet hizmetine kaydınızı yılın 28.02. tarihine kadar, yaz
tatiline ilişkin tatil nöbet hizmetine kaydınızı yılın 30.06. tarihine kadar yapmanız gerekmektedir.
Tatil nöbet hizmetlerine yapılan kayıt bağlayıcıdır. Bu hizmetten faydalanmamanız durumunda dahi harcın
ödenmesi gerekir.
1.

1.

2.

Madde 3 Harç borçlusu
Harç borçluları aşağıdakilerdir:
a. Çocuğun bakımından sorumlu olan veya onunla birlikte bir evde yaşayan çocuk ebeveynleri,
b. kişilerin bakımından sorumlu olan diğer kişiler,
c. madde 33 Sosyal Kanun VIII uyarınca bir çocuğa tam zamanlı olarak bakan ve kişinin
bakımından sorumlu olmayan diğer koruyucu ebeveynler,
d. çocuğu, kuruluşa kayıt ettiren kişi.
Birden fazla harç borçluları, müşterek borçlular olarak sorumludur.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Madde 4 Bakım harcı
Bakım harcı, harç borçlusunun gelirinden bağımsız olarak aylık peşin alınır. Harcın tutarı aşağıdakilere
bağlıdır
bakımı yapılan çocuğun yaşı
bakım hizmetinin türü
evde yaşayan 18 yaş altı çocukların sayısı.
3 yaş altı çocuklar için kreş harcı, 3 yaş ile okul çağı arasındaki çocuklar için çocuk yuvası harcı ve oku
çağındaki çocuklar için etüt merkezi harcı alınmaktadır.
Bakım harcı; bakım zamanında bakım harcı istenen ve 1. ikameti olarak orası bildirilen çocuğun
yaşadığı aynı evde yaşayan 18 yaş altı çocukların sayısı dikkate alınarak kreş, çocuk yuvası ve etüt
merkezi kuruluş türleri içerisindeki bakım hizmeti için seçilen seçenek türü temelinde
belirlenmektedir.
Bir kuruluş, kuruluş türü ve seçenek türü değişikliği sadece ayın 1’inde mümkündür.
Yerel idare kurumu, tarafınca üstlenemeyen nedenlerden dolayı bakımı sunamadığında harçla iade
edilemez.
Harç borçluları, harcın belirlenmesi için gerekli olan bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde
vermekle ve icabında gerekli evrakların orijinallerini ibraz etmekle yükümlüdür.
Harç borçluları, harçla ilgili her bir değişikliği vaktinde ilgili kuruluş yönetimine veya ziyaret edilen
kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Harç borçluları, bu yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde,
Mannheim Belediyesi, harç belirlenmesinin şartlarının değiştiği ay itibariyle bakım harcını yeniden
belirleyebilir.
Tarihine göre aylık bakım harçları
01.01.2016 tarihi itibariyle € cinsinden bakım harçları tablosu
1 çocuklu HH
2 çocuklu HH
3 çocuklu HH

4 ve daha
fazla çocuklu
HH

Temel seçenekler
Çocuk yuvası RG
Saat 08:00 – 12:00 arası
105
79
53
Saat 14:00 – 16:00 arası
Çocuk yuvası VÖ
Saat 08:00 – 14:00 arası
131
99
66
Kreş VÖ
Saat 08:00 – 14:00 arası
269
202
134
Tüm gün seçenekleri
Çocuk yuvası GT
Pzt-Per saat 07:30 17:00 arası
230
174
116
Cu saat 07:30 – 16:00 arası
Kreş GT
Pzt-Per saat 07:30 17:00 arası
347
261
174
Cu saat 07:30 – 16:00 arası
Öğrenci bakımı
Etüt merkezleri FB 56
Saat 07:30 – 17:00 arası
165
124
83
Etüt merkezleri FB 56 yarı zamanlı
(ayda 12 gün)
132
99
66
RG – Standart Çocuk Yuvası, VÖ – Uzatılmış çalışma saatleri, GT – Tüm Gün Seçeneği, HH - Aile

18

22
54

39

69

28
22

01.01.2018 tarihi itibariyle € cinsinden bakım harçları tablosu
1 çocuklu HH
2 çocuklu HH
3 çocuklu HH

4 ve daha
fazla çocuklu
HH

Temel seçenekler
Çocuk yuvası RG
Saat 08:00 – 12:00 arası
105
79
53
Saat 14:00 – 16:00 arası
Çocuk yuvası VÖ
Saat 08:00 – 14:00 arası
131
99
66
Kreş VÖ
Saat 08:00 – 14:00 arası
305
229
153
Tüm gün seçenekleri
Çocuk yuvası GT
Pzt-Per saat 07:30 17:00 arası
230
174
116
Cu saat 07:30 – 16:00 arası
Kreş GT
Pzt-Per saat 07:30 17:00 arası
364
273
182
Cu saat 07:30 – 16:00 arası
Öğrenci bakımı
Etüt merkezleri FB 56
Saat 07:30 – 17:00 arası
175
134
88
Etüt merkezleri FB 56 yarı zamanlı
(ayda 12 gün)
140
108
70
RG – Standart Çocuk Yuvası, VÖ – Uzatılmış çalışma saatleri, GT – Tüm Gün Seçeneği, HH – Aile

1.
2.

3.

3a.

4.
5.

18

22
76

39

91

28
22

Madde 5 Beslenme harcı
Aylık beslenme harcı, çocuğun ilgili kuruluşta beslenme için kaydedilmiş olması durumunda alınır.
Sosyal Kanun II uyarınca geçimin sağlanması için veya Sosyal Kanun XII uyarınca temel ihtiyaç için
kanıtlanabilir şekilde yardımlar alan veya bakım harçları, madde 7 fıkra 1 uyarınca muaf tutulan harç
yükümlüleri için çocuğun sürekli ikametinin Mannheim şehrinde bulunması şartıyla indirimli beslenme
harcı geçerlidir.
Bakım harçlarından madde 7 fıkra 1 uyarınca muaf tutulan harç yükümlüleri için çocuğun eğitim ve
katılım için yardım hakkına sahip olmaması (maddeler 28 Sosyal Kanun II, 34 Sosyal Kanun XII, madde
6b Federal Çocuk Parası Kanunu/BKKG) ve çocuğun sürekli ikametinin Mannheim şehrinde bulunması
şartıyla indirimli beslenme harcı geçerlidir.
Etüt merkezleri için fıkra 2’den farklı olmak üzere geçerli olan: Sosyal Kanun II uyarınca geçimin
sağlanması için veya geçim için veya Sosyal Kanun XII uyarınca temel ihtiyaç için kanıtlanabilir şekilde
yardımlar alan veya bakım harçlarından madde 7 fıkra 1 uyarınca muaf tutulan harç yükümlüleri için
çocuğun sürekli ikametinin Mannheim şehrinde bulunması şartıyla indirimli beslenme harcı geçerlidir.
Harç borcu, beslenme konusunda üzerinde anlaşmaya varılan tarih ile oluşur. Başlanan her bir ay için
esas itibariyle harçların tümü alınır. Harçların vadeleri her biri ayın 1’inde peşinen dolar.
Bakım harcı aşağıdaki durumlarda bu tüzüğün madde 1 fıkra 1 uyarınca istisnai olarak etüt merkezi
yarı zamanlıda haftalık veya günlük olarak (her başlanan hafta için aylık bakım harcının 1/4 ve etüt
merkezi tam zamanlıda aylık bakım harcının 1/12) her birinde tam Avro tutarına yuvarlanarak alınır
a. çocukların, kuruluşa ayın başı yerine ayın içerisinde kabul edilmelerinde

b.
6.
7.

1.

2.

1.
2.

1.
2.

3.

1.

2.

3.

1.
2.

çocuğun en az iki müteakip takvim haftasında gelmemesi ve bunun ilgili gündüz hizmet
veren kuruluşa en az 2 hafta öncesinde yazılı olarak bildirilmiş olması durumunda.
Çocuğun, sunulan tatil nöbeti hizmeti kapsamında bir beslenmeye katılması durumunda, beslenme
harcı, madde 2 fıkra 3 uyarınca alınır.
Beslenmeye katılımda, bakım harcına ilave olarak aylık beslenme harcı da ödenmelidir. Beslenme
harcı standart olarak 55 €’dur; indirimli beslenme harcı, madde 5 fıkra 2 uyarınca 20 €’dur.
etüt merkezi tam zamanlı için beslenme harcı 33 €’dur ya da indirimli olarak 12 €’dur.
Madde 6 Bakım harçlarının oluşumu ve vade dolumu
Harç borcu, kuruluşa kabul konusunda üzerinde anlaşmaya varılan tarih ile oluşur. Başlanan her bir ay
için esas itibariyle bakım harçlarının tümü alınır. Bir ayın 14’üne kadar kuruluşa kabul durumunda aylık
harcın tümü alınır, bir ayın 15’inden sonrası kabul durumunda aylık harcın yarısı alınır.
Harçların vadeleri her bir ayın 1’inde peşinen dolar.
Madde 7 Harçlardan muafiyet
Bakım harcının taraflarınca karşılanması beklenemeyen harç yükümlüleri, madde 90 Sosyal Kanun VIII
uyarınca dilekçe üzerine bakım harcından tamamıyla veya kısmen muaf tutulur.
Mannheim Belediyesinin Gençlik Dairesinin Sosyal Hizmetleri tarafından teyit edilen özel pedagojik
veya sosyal nedenlerin söz konusu olmaları durumunda, harç borcu tamamıyla veya kısmen muaf
tutulabilir.
Madde 8 Harç yükümlülüğünün bitimi
Çocuğun kaydının sadece ay sonunda silinmesi mümkündür. Bu, en az bir ay öncesinde yazılı olarak
bildirilmelidir.
Devam eden çocuk yuvası yılında eğitim uzmanlık alanının öğrenci bakımına geçiş yapan çocuklar için
ayın 14’üne kadar kabul edilmeleri durumunda çocuklar için gündüz hizmet veren kuruluşlar uzman
alanının aylık harcının yarısı, ayın 15’inden sonra kabul edilmeleri durumunda ise tamamı alınır.
Kayıt iptali geçerli olana kadar harç yükümlülüğü geçerliliğini korur.
Madde 9 Geçiş düzenlemesi
Çocuklar için gündüz hizmet veren kuruluşlar uzman alanının gündüz hizmet veren kuruluşun yerel
idare kurumlarında bir çocuğu için 01.03.2010 tarihine kadar bir bakım yardımı verilen ve bakım harcı
alınan harç borçlulardan 01.09.2010 tarihi itibariyle çocuk için 31.08.2012 tarihine kadar zaman
açısından kısıtlı olan ve değişmeyen bakım harcı alınır (maddi durum).
Çocuğun, kuruluş türünü (kreş, çocuk yuvası, etüt merkezi) veya seçenek türünü (örneğin standart
seçenek, uzatılmış çalışma saatleri, tüm gün seçenek gibi) değiştirdiği durumda, bu tüzüğün harç
tablosu uyarınca bakım harcı ödenmelidir. Madde 1’deki maddi durum geçersiz olur.
Bu harç tüzüğünden dolayı madde 9 fıkra 1’de belirtilen çocuğun kaydından dolayı orada belirtilen
zaman açısından kısıtlı süreden dolayı şimdikinden daha düşük bir bakım harcı söz konusu olması
durumunda, harç borçlusunun dilekçesi üzerine bu tüzük uyarınca bu çocuk için bir harç alınabilir. Bu,
madde 9 fıkra 1’de belirtilen şimdiki bakım harcına dönüşü hariç tutar.
Madde 10 Kesinleşme
Bu tüzük, 01.09.2010 tarihinde kesinleşmiştir.
Aynı zamanda Mannheim Belediyesinin çocuklar için gündüz hizmet veren kuruluşlar için kullanım
harçlarına ilişkin 22.07.2008 tarihli şimdiki tüzük de iptal edilmiştir

Kesinleşme tarihi 01.09.2010 (22.07.2010 tarihli Resmi Gazete No. 29)
Değişikliğin kesinleşme tarihi 01.01.2016 (31.12.2015 tarihli Resmi Gazete No. 53)

