
 
3. NAPIREND                          Ügyiratszám: 4/651/2015. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy:  A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 

30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
 Pápainé dr. Németh Mária Anita csoportvezető  
 
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
   Humán Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
 
Meghívott: Mezőssy Tamás, Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. ügyvezetője 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 146. §-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, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások 
intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatás különbözete. 
 
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 személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 2. § (1) bekezdése 
szerint a szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított 
intézményi térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját 
hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat határoz meg. 
 
A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési 
díjat a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembe vételével kiszámított térítési díjnál 
alacsonyabb összegben határozza meg. 
 
A Gyvt. 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. § (2f) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a 
gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait a települési önkormányzat 
állapítja meg. 
 
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az 
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 
 
A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján tehát Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2015. április 1-jéig kell megállapítania a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi 
térítési díjak összege megegyezik az étkeztetés nyersanyag normájának egy ellátottra jutó napi 
összegével. A melléklet szerinti rendelet-tervezet elfogadása nem vonja maga után a szülők 
által fizetendő térítési díjak emelését, hiszen az önkormányzatnak joga van a kiszámolt 
intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegben megállapítani a szülők által fizetendő térítési 
díjakat. Az előterjesztés tehát díjemelést nem tartalmaz, csupán a hatályos jogszabályi 
előírásoknak való megfelelést szolgálja. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról 
szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 
__/2015. (_._) számon önkormányzati rendeletei közé 
iktatja. 

 
Tapolca, 2015. március 19. 
 
 

    Dobó Zoltán  
   polgármester



 
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
__/2015. (_. _.) önkormányzati rendelete 

 
a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló  
30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(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 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 151. § (2) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés térítési díjainak 
megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e 
rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2015. március 27. 
 
 
 
 
     Dobó Zoltán    Ughy Jenőné 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

1. melléklet a __/2015. (_._.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 
 A B C D E F G 

1. Korosztály Étkezés Nyers-
anyag-
költség 

Szülők által 
fizetendő 

intézményi 
térítési díj 

(nettó) 

Szülő által 
fizetendő 

intézményi  
térítési díj 
(bruttó) 

Kft. által 
számlázott 

ár  
(nettó) 

Kft. által 
számlázott 
ár (bruttó) 

2. Óvoda 3xétkezés 345 345,- Ft 440,- Ft 504,72 640,- Ft 
3. Általános 

iskola 3xétkezés 390 390,- Ft 495,- Ft 584,25 740,- Ft 

4. Általános 
iskola ebéd 275 275,- Ft 350,- Ft 402,36 510,- Ft 

5. Középiskola reggeli 125 125,- Ft 160,- Ft 210,34 265,- Ft 

6. Középiskola ebéd 280 280,- Ft 355,- Ft 399,21 505,- Ft 
7. Középiskola vacsora 175 175,- Ft 220,- Ft 299,21 380,- Ft 
 
   
 



  

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 30/2013. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 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 hatása nincsen. A szolgáltatási önköltség 
megállapítása és az intézményi térítési díjak 2015. évi összegének megállapítása jelen esetben 
nem jár együtt az igénybevevők által fizetendő térítési díjak emelésével. A polgármester 
hatáskörrel való felruházása reményeink szerint pozitív gazdasági, költségvetési hatással jár, 
mert ezzel megteremtjük a jogi lehetőségét a felhalmozott térítési díj hátralék behajtásának. 
 
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 jelent.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Tervezet megalkotásának elmaradása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztályának intézkedését vonhatja maga után. A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírásai szerint a szolgáltatási 
önköltséget április 1-jéig kell megállapítani az arra jogosult szervezetnek. 
 
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.  


	HATÁROZATI JAVASLAT

