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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. november 24-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés 

tárgya: 

Javaslat az Önkormányzat által biztosított köz- és szociális étkeztetés 

térítési díjainak felülvizsgálatára és 2023. január 1.-től történő 

módosítására (rendelet-tervezetekkel) 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Tárgyalja: 

 

Pénzügyi Bizottság, Humánügyi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva: Kerékgyártó Tamás – SZAK intézményvezető 

Javasolt meghívott: Hegedűs András – intézményvezető (Konyha) 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés 

zárt kezelését 

kérjük 

nem 
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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 Képviselő-

testületének 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 2022.07.01-től emelkedtek. A tényfelhasználások alapján a konyha 

vezetője elvégezte az étkezési formákhoz kapcsolódó normaszámításokat, amely alapján megállapította, 

hogy a megállapított térítési díjak nem fedezik a nyersanyagköltséget, ezért szükség lesz/lenne a térítési 
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díjak összegének további módosítására. 2023-tól valamennyi étkezési forma esetében a norma emelését 

javasolja, arra tekintettel, hogy az utolsó emelés óta az élelmiszer- és energia-infláció jelentős 

költségnövekedést okozott. Az előterjesztés 25%-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.   

 

Az Önkormányzat Szadán az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről szóló 24/2020. (X. 

30.) önkormányzati rendeletben határozza meg az étkezési formákról, az igénybevételről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat. 

 

A fenti javaslat elfogadása esetén szükségessé válik – a két rendelet összhangjának megteremtése 

érdekében – a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2020. (III.1.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: R.) módosítása is, hiszen ennek a rendeletnek az 1. sz. melléklete határozza meg 

a szociális étkeztetés intézményi térítési díjait, valamint a jövedelemhez mért kedvezményeket. 

  

A R. 1. sz. mellékletében a napi személyi térítési díj mértékét - az alábbi táblázatban foglalt jövedelmi 

határok figyelembevételével javasoljuk meghatározni. 

 

„Szociális étkeztetés intézményi térítési díja   

   

a) helyben fogyasztva   bruttó 950,- Ft/fő/nap helyett 1.185.-Ft/nap 

b) helyszínre történő szállítással bruttó 950,- Ft/fő/nap helyett 1.185.-Ft/nap + 180,-Ft/fő/nap 

 

A kérelmező 

havi jövedelme 
Fizetendő térítési díj Szállítás díja 

0.- Ft – 42.750.- Ft 

 

 

0.- Ft 0.- Ft 

   

42.751.- Ft – 100.000.- Ft 

 

475.- Ft helyett 593.-Ft 180.- Ft 

   

100.001.- Ft -  

 

 

950.- Ft helyett 1.185.-Ft 180.- Ft 

   

 

(A további ellátások térítési díja változatlanul 0,-Ft lehet): 

 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:   

Házi segítségnyújtás személyi térítési díja:     0 Ft 

 

Nappali ellátás intézményi térítési díja étkezés nélkül:  

Nappali ellátás személyi térítési díja étkezés nélkül:   0 Ft 

 

Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja: 

Bölcsődei ellátás személyi térítési díja:    0 Ft” 

 

 

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre közzétettük a www.szada.hu oldalon, a beérkezett 

észrevételeket a bizottsági ülésen ismertetjük 

 

 



 4 

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt 

önkormányzati rendelet-tervezetek elfogadására.  

 

 

Mellékletei:  

1.sz. melléklet – az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről szóló 24/2022.(X.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelet tervezete 

2.sz. melléklet – Étkezési nyersanyag norma étkezési díjak emelésére történő javaslat 2023.évtől 

3.sz melléklet – Önköltségszámítás 

4. sz. melléklet - a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2020. (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelet tervezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


