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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. augusztus 18-i rendkívüli ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

a gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról  

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

  

  

Előterjesztő:    Huszárovics Antal polgármester  

Előterjesztést készítette:  dr. Sisa András jegyző 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Előző ülésünkön határoztunk arról, hogy az oktatási intézmények közétkeztetését a Marcsi 

Kifőzde útján biztosítjuk a következő tanévben. Már ekkor jeleztem, hogy az Államkincstár a 

2015. évi állami támogatások igénylésekor, illetve a 2014. évi gyermekétkeztetés 

ellenőrzésekor észrevételezte, hogy a térítési díj rendkívül alacsony összegű, és elmarad a 

megállapítható, nyersanyagnormával egyező szinttől. A hatóság jelezte, hogy indokolt lenne a 

térítési díj megemelése, mivel a különbözeti összeg így közvetlenül az önkormányzati 

költségvetés  veszteségeként jelentkezik. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§-a az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

„(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 

ellátottra jutó napi összege. 

(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján 

biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles 

elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget. 

(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 megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ha a 

fenntartó kizárólag a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi 

térítési díjat, a személyi térítési díj meghatározásánál a 150. § (1)-(3) bekezdését nem kell 

alkalmazni.” 

 

Fentiek alapján az önkormányzat, mint a feladat ellátására kötelezett, a szolgáltató által 

kimutatott nyersanyagköltség nettó összegét állapítja, illetve állapíthatja meg rendeletében. A 

személyi térítési díj – vagyis a szülők által fizetett díj – pedig a rendeletben megállapított 

nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt összegének és az étkezések számának 

szorzata. Ennek megállapítása azonban már az intézményvezető feladata, hiszen az étkezések 

számát, az igénylők kedvezményre való jogosultságát az étkezés helyén, a személyi 

körülmények ismeretében lehet nyilvántartani. 

Rendelet-tervezetünkben a fentieknek megfelelően a szolgáltató által kimutatott 

nyersanyagnormák összegét tüntettük fel. Az óvodai teljes ellátás esetében az emelés mértéke 

napi nettó 63.- Ft, az iskolai teljes ellátás esetében pedig 36.- Ft. 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet jóváhagyását! 

 

Csabdi, 2015. augusztus 13.  
 

Huszárovics Antal 

           polgármester   

 

 

 

 

 

 



 

Rendelet-tervezet: 

 

Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (VIII.18.) önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról  

 

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

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében 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.§ (1) Az ellátások intézményi térítési díja az óvodában: 

a) tízórai tekintetében 73.-Ft 

b) ebéd tekintetében 299.-Ft 

c) uzsonna tekintetében 73.-Ft 

 

(2) Az ellátások intézményi térítési díja az iskolában 

a) tízórai tekintetében 75.-Ft 

b) ebéd tekintetében 305.-Ft 

c) uzsonna tekintetében 75.-Ft  

 

2.§ (1) A felnőtt étkezés intézményi térítési díja 650.- Ft 

(2) A felnőtt étkezés csak ebédet tartalmaz. 

 

3.§ (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 1-én lép hatályba  

(2)Hatályát veszti a gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak 

megállapításáról szóló 13/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet. 

 

  

 

Huszárovics Antal      Dr. Sisa András 

polgármester      jegyző  

 

 

 

Záradék: 

 

Ez a rendelet 2015. augusztus … -én a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi 

Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztésével kihirdetésre került. 

 

 

 

         Dr. Sisa András 

                jegyző 

 


