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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésén alkotta meg a gyermekétkeztetés 
térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Ör.) 
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 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat 
biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. 
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 jogszabályhelyek figyelembe vételével kiszámított térítési díjnál 
alacsonyabb összegben határozza meg. 
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 fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján tehát Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2018. április 1. napjáig kell megállapítania a szolgáltatási önköltséget.  



  
A gyermekétkeztetést városunkban a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. (a továbbiakban: 
Kft.) közreműködésével biztosítjuk valamennyi nevelési és oktatási intézményben. A 
Képviselő-testület 2017. december 18-i ülésén módosította a gyermekétkeztetés intézményi 
térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletet, amely 
2018. január 1. napján lépett hatályba.  
 
A jelenleg hatályos rendelet szerinti térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak:  

 A B C D E 

1. Korosztály Étkezés Nyersanyag 
költség 

Szülők által 
fizetendő 

intézményi 
térítési díj 
(Ft-ban) 

Kft. által 
számlázott ár 

(Ft-ban) 

2. Óvoda 3x étkezés 345 345 555 

3. Általános 
Iskola 3x étkezés 390 390 650 

4. Általános 
iskola ebéd 275 275 430 

5 Középiskola reggeli 125 125 260 

6. Középiskola ebéd 280 280 585 

7. Középiskola vacsora 175 175 390 

 
A díjak a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót nem 
tartalmazzák 
Tekintettel arra, hogy a fenti árakra a Kft. ügyvezetője már a 2017. évi közbeszerzési eljárás 
tapasztalatainak birtokában, és a minimálbér 2018. évi emelésének ismeretében tett javaslatot, 
ezért az Ör-ben megállapított díjtételek módosítása nem indokolt.    
A gyermekek napközbeni ellátása körébe tartozó bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltségét 
és intézményi térítési díját a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati 
rendelet tartalmazza, így az intézményi térítési díj 2018. évi megállapítását a hivatkozott 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztésben végezzük el. 
A Gyvt. fentebb hivatkozott, 147. § (3) bekezdése lehetőséget ad évente egy alkalommal az 
intézményi térítési díj korrigálásra, ha azt tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Amennyiben 
tehát olyan helyzet áll elő, mely miatt a Kft. gyermekétkeztetéssel kapcsolatos költségei 
változnak, lehetőségünk van az intézményi térítési díjak év közbeni korrigálására. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségét és 
intézményi térítési díjait a hatályos gyermekétkeztetés 
térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 
21.) önkormányzati rendeletben meghatározottak 
szerint állapítja meg. 

 
 

Tapolca, 2018. február 01. 
 
 

    Dobó Zoltán  
    polgármester 
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