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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat biztosítja a gyermekétkeztetést, az
általa fenntartott óvodában, továbbá a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ
(köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési oktatási intézményben.
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat
kell fizetni.
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik továbbá, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások
intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatási különbözete.
A (2) bekezdés szerint a bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell
határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra,
valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint 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.
A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési díjat a fent
hivatkozott jogszabályi helyek figyelembevételével kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben
határozza meg.
A Gyvt. 21/A. § (1) bekezdése szerint, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az
intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben
a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási
napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában
két kisétkezést,
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási
napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg
főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést
kell biztosítani.
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése kimondja, hogy ha a települési önkormányzat biztosítja a
gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait a települési önkormányzat állapítja meg.
A fent hivatkozott jogszabályi helyek alapján Szada Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének kell megállapítani a szolgáltatási önköltséget.
Az intézményi térítési díjat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében kerekítve kell megállapítani.
Az Önkormányzat az étkezési ellátásokat a bölcsődés, óvodás, általános iskolás gyermekek részére a
Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha útján biztosítja.
Az étkezési térítési díjak legutóbb 2021- 01.01-től emelkedtek. A tényfelhasználások alapján a konyha
vezetője elvégezte az étkezési formákhoz kapcsolódó normaszámításokat, amely alapján megállapításra
került, hogy a megállapított térítési díjak nem fedezik a nyersanyagköltséget, ezért szükség lesz/lenne a
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térítési díjak összegének módosítására. 2022-től valamennyi étkezési forma esetében a norma emelését
javasolja, arra tekintettel, hogy az utolsó emelés óta az élelmiszer infláció jelentős költségnövekedést
okozott, ráadásul a koronavírus helyzet a konyha működését jelentősen negatívan érintette. Az
előterjesztés 40%-os térítési díj emelkedéssel kalkulál.
A Gyvt. 29. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Képviselő-testület az étkezési formákról, az
igénybevételről, valamint a fizetendő térítési díjakról jogosult rendeletet alkotni.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat és az
általa fenntartott intézmény által nyújtott szolgáltatásért megállapított díj mértéke 2021. december 31ig nem lehet magasabb, mint a díjnak a Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és
alkalmazandó mértéke.
A 2022. január 1.-től történő 40%-os díjemelésnek tehát jelenleg nincs jogszabályi akadálya –
ugyanakkor fennáll annak kockázata, hogy 2021. december 31-t megelőzően a veszélyhelyzet
meghosszabbítására kerülhet sor. Erre tekintettel a csatolt rendelet-tervezetben a díjtétel-emelkedés
hatályba lépésének napjául nem 2022. január 1.-t, hanem a veszélyhelyzet megszűnését követő napot
határoztuk meg.
A díjemelési tilalom ugyanis a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti
ellátások esetében fizetendő térítési díjakra és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjára is
vonatkozik, ezért amennyiben a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntés 2022. január 1.-től még nem
léphetnek hatályba, úgy 2022-ben is a 2021. évi intézményi térítési díjak maradnak érvényben.
Fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt
önkormányzati rendelet-tervezet elfogadására.
Mellékletei:
1.sz. melléklet – az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről szóló …/2021.( . )
önkormányzati rendelet tervezete
2.sz. melléklet – térítési díjak összehasonlítása (jelenlegi és emelt árakkal)
3. sz. melléklet - az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről
szóló 24/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet a módosításokkal egységes szerkezetben
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