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I.: Amennyiben a gyermekek étkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az
intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. Tehát az óvodai és iskolai
étkezés intézményi térítési díjának meghatározása az Önkormányzat feladata.
Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés térítési díja szabályainak meghatározásáról a
gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1994. évi XXXI. törvény (
továbbiakban: Gyvt.) 151.§-a rendelkezik:
„A Gyvt. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: „A gyermekétkeztetés szabályait kell
alkalmazni
a) a bölcsődében, hetes bölcsődében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett
externátusi ellátásban,
e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos
gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali
intézményében,
g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében
nyújtott étkeztetésre.”

Ez alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi
térítési díját az intézményvezető ( mi esetünkben Kecskésné Rizmajer Ildikó) a fenti napi
összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának,
valamint a Gyvt-ben meghatározott normatív kedvezményezetteknek a figyelembe
vételével állapítja meg.
A Gyvt az alábbi úgynevezett normatív kedvezmény biztosít:
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében az
intézményi térítési díj 100%-a.
2. három vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj
50%-a.
3. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-a.
Az elmúlt évben elfogadott 5/2012 (II.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza a
szolgáltatást árát és nyersanyag költséget is, amely 2012. március 1-től hatályos.
Nyersanyagköltség

275.- Ft

Térítési díjak a nyersanyagköltség figyelembevételével
Térítési díjak
Óvodás gyermek
Óvodás gyermek tízórai + ebéd
Napközis gyermek
Menzás gyermek
Tízórai + ebéd
Kötelezően étkező felnőttek
Engedéllyel étkező felnőttek
Külső étkező felnőttek
Nyugdíjas saját dolgozó

Ft
380.- Ft
315.- Ft
485.- Ft
295.- Ft
395.- Ft
690.- Ft
690.- Ft
690.- Ft
690.- Ft

Most becsatolt rendelet tervezetünk ezen összegen nem kíván módosítani, csak a korábbi
rendeletet pontosítanánk.

Nyersanyagköltség számítás:
Az élelmezési norma az egy ellátott, egy élelmezési napjára felhasználható élelmiszernyersanyag (jelenleg) ÁFA nélküli Ft. értékét jelenti.
A norma megállapítása az intézményt finanszírozó önkormányzat, vagy nem állami szerv
esetén a tulajdonos feladata. Az új élelmezési norma előkészítése azonban mindig az
élelmezési üzemet vezető és/vagy élelmezésvezető feladata kell, hogy legyen. A helyes
norma kialakításához speciális számításokat kell végezni. A számításnak a szakmai
elvárásokat figyelembe vevő, a tápanyag- és nyersanyagminimum értékek alakulásával, és

az egyéb speciális, a helyi feladatellátásból és körülményekkel számoló elemzéseken kell
alapulnia.
Az élelmezési normát (és hozzá kapcsolódóan a térítési díjat) étkezési jogcímenként,
részétkezésenkénti bontásban, élelmezési napra összegezve, a szakmai indoklást mellékelve
kell a fenntartó elé felterjeszteni. A szöveges indoklásban az élelmezéssel szembeni
elvárásokat és a helyi körülményeket olyan részletességgel kell bemutatni, hogy az a
döntést
elősegítse.
Az élelmezési nyersanyagnorma rendezése (vagyis új norma bevezetése) egybeesik az új
(intézményi) térítési díj megállapításával. (Sem a norma, sem a térítési díjtétel nem
tartalmaz áfát!)
Nyersanyagköltség ( Norma)számítása:
Éves élelmiszerköltség: 19.000.000.-Ft
Élelmezési napok száma: 220 nap
Étkezők létszáma: 314 fő
Képlet:
Éves élelmiszerköltség
Élelmezési napok száma
Étkezők létszáma

= Nyersanyagköltség = 275 Ft

II.: Az étkezésért fizetendő térítési díj megállapításánál a szociális étkezési térítési díjakat
is meg kell határoznia az önkormányzatnak, amelyet a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) szabályait kell alkalmazni.
A Szoc.tv. szerint:
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési
díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított
támogatás egy főre jutó összegének a különbözete.
A szolgáltatási önköltség a tárgyévre tevezett adatok alapján, a tárgyév április 1-ig kell
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható.
Az Önkormányzatunk ezen kötelező szociális étkeztetést társulásban működteteti, ami úgy
néz ki, hogy az „Együttsegítő” szolgálat felé a teljes felnőtt étkeztetést számlázzuk ki, a
társult intézmény, a szociálisan rászorultaknak veszi figyelembe a Szoc tv. 115.§ (9)
előírásait, és ez alapján fizetteti meg az ételt, hiszen Ő kapja a normatívát.

III.: A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban:
IRM rendelet) rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri
a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményről a testületet
tájékoztatni kell.

Az IRM rendelet 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a
jogszabály elkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és
céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást szükségessé teszik. Az indokolásban
ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is. Mindezen indokok alapján javaslom a
képviselő-testületnek a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet újraszabályozását, ezzel megalkotva az alábbi rendeletet.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. A rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet elfogadása elsősorban a térítési díjakat fizetők tekintetében lesz hatással. Mivel a
rendelet nem állapított meg magasabb összeget, mint az előző évi korábbi rendelet, így
hatása nincs.
1.2. A kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt rendelet gazdasági hatásával nem
számolhatunk.
1.3. A kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt rendelet költségvetési kihatása: A
kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt rendelet megalkotása költségvetési kihatással
nem jár.
2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:
A környezeti következmény jelen módosítással és rendeletalkotással érintett tárgyban nem
realizálható.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet éves szinten jelent többletfeladatot az önkormányzati ügyintézés előkészítő
folyamatában nem számottevő.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az Gyvt.-ben lévő felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási
kötelezettsége keletkezett. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos
jogszabálysértést követne el, illetve ellentétes lenne a rendelet a magasabb szintű
jogszabályokkal.
A rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat képviselő-testülete a Gyvt-ben kapott
felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás keretében ellátásban részesülő, más
önkormányzat közigazgatási területén élőkre is kötelező erővel állapíthatja meg a
térítési díjat.
A felhatalmazást a társulási megállapodás megadja.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Újhartyán Város Önkormányzat
……../2013. (……….) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Újhartyán Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. § (I) bekezdésben és 151. § (2a) bekezdésben kapott
felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán város közigazgatási területén a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe járó gyermekekre, az önkormányzati
intézmények alkalmazottaira és külső vendégétkezőkre, étkezőkre.
2.§.
(1)Újhartyán Város Önkormányzata biztosítja a településen az óvodai, iskolai
gyermekétkeztetést, továbbá a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.
(2)A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe
tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat
állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege.
(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele
kötelező.
(4)Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára
kötelező.
(5)Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek
betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén
belül nem biztosítható.
(6)Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő
óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső
vendégétkezők esetében be kell nyújtani.
(7)Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő
a) betegsége,
b) szabadsága,
c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.
(8)Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap 13.00 órájáig kell írásban
lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a
bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
(9)Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati
intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők étkezése az igénybevevő vagy
törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik
meg.
(10)Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

3.§
(1)Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1.melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében megjelölt
normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell.
(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény
fenntartója évente egy alkalommal, december 15.napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja,s a
tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjakat felülvizsgálja,s a tárgyévet követő
évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg.
(4) Ha fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy
az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék
befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.
(5)Ha a (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője
negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.
(6)Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő tanulói jogviszonya, illetve óvodai
ellátása az intézményben megszűnt.
(7)Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, előre kell megfizetni
minden tárgyhónap 15. napjáig.
4.§
(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit november l-töl
kell alkalmazni.
(2)Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve e törvények végrehajtására
kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.
(3) Az élelmezési és nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 5/2012 (II.16.) számú
önkormányzati rendelet 2013. október 31-ével hatályát veszti.

Újhartyán, 2013. október ….
Schulcz József
polgármester

Kihirdetve: 2013. október…..

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

1. melléklet a …../2013. (X.30.) önkormányzati rendelethez
A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi és személyi fizetendő térítési
díjtételek:

Nyersanyagköltség

275.- Ft

Térítési díjak a nyersanyagköltség figyelembevételével
Térítési díjak
Óvodás gyermek
Óvodás gyermek tízórai + ebéd
Napközis gyermek
Menzás gyermek
Tízórai + ebéd
Kötelezően étkező felnőttek
Engedéllyel étkező felnőttek
Külső étkező felnőttek
Nyugdíjas saját dolgozó

Ft
380.- Ft
315.- Ft
485.- Ft
295.- Ft
395.- Ft
690.- Ft
690.- Ft
690.- Ft
690.- Ft

INDOKOLÁS

Általános indokolás
A rendelet tervezet tartalmazza az intézményi térítési díj meghatározását az 1. sz.
mellékletben. Igényként merült fel az étkezés lemondásának szabályainak, az étkezési
térítési díj hátralék esetén ellátandó feladatok illetve az étkezés megszüntetésének eseteinek
rendeletben történ szabályozása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz:
A rendelet hatályáról rendelkezik.
A 2. §-hoz:
Az étkezést kötelezően igénybe vevők körét szabályozza, valamint lemondásának
szabályait rögzíti.
A 3.§-hoz:
Az étkezési térítési díj hátralék esetén ellátandó feladatokat illetve az étkezés
megszüntetésének eseteit szabályozza.
A 4.§-hoz
A rendelet hatályba lépésének idejét szabályozza.Egyúttal rendelkezik a hatályos rendelet
hatályon kívül helyezéséről

