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E L Ő T E R J E S Z T É S  

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. novemberi testületi ülésén alkotta meg 

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendeletét. 

 

A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda vezetője a gyermekétkeztetési térítési díj emelésére 

irányuló kérelmet juttatott el hozzám. Kérelmében az alábbiakat adta elő: 

 

 
„ I. Gyermekétkeztetést (gyermekek napközbeni ellátása: óvodai-, menzai és napközis 
étkeztetés) 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásra szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) szabályozza. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiért 

fizetendő térítési díj megállapításának a szabályai 

„29. (1) A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: 

személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 

rendeletet alkot. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat 

rendeletben szabályozza e) a fizetendő térítési díjak mértékét, 

csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 

146. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és 
gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a 
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

147. (1) A fenntartó megállapítja a 146. (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési 
díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás különbözete. 

(2) A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban 
együtt: gondozására), valamint a 151. (3) bekezdésében foglaltak szerint a 
gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 
tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály 
szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

 



151. § 

(1)A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni 

b) az óvodában, 

c) az általános  

iskolai... .menzai ellátás  

keretében, nyújtott  

étkeztetésre. 

(2) Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók 

számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon 

b) a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, illetve a közigazgatási területén 

az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

által fenntartott nevelési-oktatási intézményben,  

biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. 

(2f) Ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési 

díjat a települési önkormányzat állapítja meg. 

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti 
napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések 

számának, valamint az (5) és (5a) bekezdésben normatív kedvezményeknek a 
figyelembevételével állapítja meg. 

(4a) Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, a (4) bekezdés 

alkalmazásában intézményvezető alatt a települési önkormányzat azon intézményének 

vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a kötelezett a személyi térítési 

díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj 

összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a települési 

önkormányzathoz fordulhat. Ha a települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül 

biztosítja a gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj megállapítására, annak vitatására, 

csökkentésére és elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja meg. 

5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként 

kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) 

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha  

aa) rendszeres gyermekvédelmi  

kedvezményben részesül  

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,  

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó 
havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy  



ae) nevelésbe vették; 

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, 
ha ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy  

bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást 
nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el; 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
után, ha da) nevelésbe vették, Vagy db) utógondozói ellátásban részesül. 

(5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként 

kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés) 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, 
hogy az (5) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben; 

c) az (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermek után, feltéve, hogy az (5) bekezdés pontja alapján a 

gyermek nem részesül ingyenes étkezésben. 

(5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben 

foglaltak szerint kell igazolni. 

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe 

A gyermekétkeztetés esetében a 2017 01.01-2017. 07.31-ig terjedő időszakban a nyersanyag 

norma többletfelhasználása: 

- Óvodás gyermekek esetében: 176 412 Ft 

- Alsós iskolás gyermekek esetében: 148 772 Ft  

- Felsős iskolás gyermekek esetében: 138 362 Ft 

A tényfelhasználások alapján a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda konyhájának 

élelmezésvezetőjével, elvégeztük az étkeztetési formákhoz kapcsolódó normaszámításokat.” 

 

A fentiekre tekintettel az intézményvezető a térítési díj emelését javasolta a rendelet 

mellékletében szereplő díjakkal. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése 

alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  

A Jat. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel a rendeletalkotás várható következményeiről – az 

előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:  



 

 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet módosításához kapcsolódó társadalmi hatás az étkeztetést biztosító intézmények 

által nyújtott szolgáltatást igénybe vevők, törvényes képviselőjük, vagy 

családjuk számára várható. Költségvetési hatásként a változó térítési díj bevételek említhetők. 

ab) környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi következményei nem 

határozhatók meg. 

 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet módosítása nem okoz adminisztratív többletterhet, mivel semmilyen 

adminisztratív terhet befolyásoló új szabályt nem állapít meg. 

 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A jogalkotás elmaradásának következményei nem határozhatók meg. 

 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi  

feltételek rendelkezésre állnak.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet.  

Szerep, 2017. augusztus 22. 

 

      Tóthné Verő Tünde 

  polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 

18/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 151.§ (2) bekezdés f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:  

1. § 

 

A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 18/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

                           

 

       Tóthné Verő Tünde               K e s e r ű László 

                 polgármester                          jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék:  
 

A rendelet kihirdetésének napja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet ………../2017. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 18/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

A fizetési térítési díjak mértékéről 

 

 

  Tízórai 

(Ft) 

Ebéd  

(Ft) 

Uzsonna  

(Ft) 

Összesen 

norma 

Ft 

Óvodás 

gyermek 

 
70 175 70 315 

Alsós 

iskolás 

gyermek 

 

75 215 75 365 

Felsős 

iskolás 

gyermek 

 

80 245 80 405 

 

 

A térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza..”  


