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Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) módosított 151. § (2) bekezdése szerint: „Ha a szülő (törvényes 
képviselő) eltérően nem rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-
oktatási intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a
közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-
oktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és
a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a
déli meleg főétkezést és két további étkezést.

A Gyvt. 151. § (2a) bekezdése szerint: „Ha a (2) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a
települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat
állapítja meg.”

A Gyvt. 151. § (1) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni többek
között a bölcsődében, az óvodában, a nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai 
diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban, az általános
iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - középfokú iskolai
menzai ellátás keretében.

A fent hivatkozott jogszabályhelyek rendelkezései szerint Tapolca Város Önkormányzata
köteles biztosítani a fenntartásában lévő nevelési intézményekben, továbbá az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést és
jogosult megállapítani a gyermekétkezetés intézményi térítési díjait.



A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) felülvizsgálata kapcsán szükségessé vált az
Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, 
diák és szociális étkezés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) átvizsgálása is.

A díjrendelet jelenleg tartalmazza a gyermekétkeztetésre, továbbá a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjaira vonatkozó szabályokat is. Szándékunk szerint
különválasztjuk a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra vonatkozó
szabályozást, és azokat az Ör-be emeljük át.

Az átemelés másik oka, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra
vonatkozó szabályozást Raposka Községre kiterjedő hatállyal kell megállapítani, mivel ezeket 
a szolgáltatásokat a két önkormányzat a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társuláson keresztül látja el, és a Társulási megállapodás alapján e témakörben Tapolca Város
Önkormányzata alkothat rendeletet.

Fentiek alapján a díjrendeletnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos
szakaszai, továbbá az ellátásokért fizetendő díjakkal és kedvezményekkel kapcsolatos 2., 3. és 
4. mellékletei átkerülnek az Ör-be. Fontos megjegyezni, hogy az összegekben változás nem
történik.

A Tapolca Város Önkormányzata által biztosított gyermekétkeztetés helyi szabályaira
célszerűnek tartom új rendelet megalkotását a régi rendelet módosítása helyett, különös 
tekintettel arra, hogy a gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabályi környezet az idei évben
jelentősen megváltozott. 

A rendelet-tervezet elfogadása természetesen nem jelenti a gyermekétkeztetésért fizetendő 
térítési díjak megemelését, azok mértéke változatlan marad.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni 
szíveskedjék!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és …../2013.
(__.__.) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.

Tapolca, 2013. december 12.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
_/2013. (_. _.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
(Tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban, valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2a) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott Tapolcai Óvodában,
b) a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás által fenntartott Ringató

Bölcsődében, és 
c) az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, de Tapolca Város

Önkormányzata által működtetett Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában, 
továbbá a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban

gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekekre, tanulókra, valamint a térítési díj 
megfizetésére kötelezettekre.

(2)  Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. közreműködésével 
biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott intézményekben a gyermekétkeztetést.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó térítési díjak költségeit az Önkormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.

2. §

(1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A térítési díj fizetésére vonatkozó normatív kedvezményeket külön jogszabályok
határozzák meg.

3. §

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2)  Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelete.

Tapolca, 2013. december 20.

 Császár László  Ughy Jenőné 
polgármester jegyző 



1. melléklet a _/2013. (_. _.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés térítési díjainak mértéke

A B C D E

1. Korosztály Étkezés
Nyersanyagár
(nettó forint)

Térítési díj
(nettó
forint)

Önkormányzat által
fizetendő (nettó 

forint)

2. Óvoda 3-6 év 3xétkezés 290 347 505

3.
Általános iskola

alsó és felső tagozat 

3xétkezés 340 389 584

4.
Általános iskola

alsó és felső tagozat 

csak ebéd 228 277 402

5. Középiskolai tanulók reggeli 117 125 210

6. Középiskolai tanulók ebéd 234 279 399

7. Középiskolai tanulók vacsora 156 174 299

8. Diétás étkezést igénylők Az adott térítési díjat és nettó 80 Ft/nap felárat fizetnek. 



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) 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”.

A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról szóló
rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet elfogadásának mérvadó társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincsen. A
gyermekétkeztetés térítési díjait a Tervezet nem emeli, a jogalkotás törvényességi és
célszerűségi szempontból szükséges. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem indukál.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A Rendelet megalkotásának elmaradása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztályának intézkedését vonja maga után. A jogszabályi környezet a jelenlegi 
térítési díj rendelet megalkotása óta oly mértékben megváltozott, hogy törvényességi
szempontból mindenképpen indokolt volt a rendelet újraalkotása.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi,
személyi, szervi és tárgyi feltételt nem igényel.


