
5.  NAPIREND       Ügyiratszám: 2/353-1/2023. 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. február 24-i nyilvános ülésére   
   

Tárgy:   

  

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak 
megállapításáról szóló 14/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előterjesztő:  
  

Dobó Zoltán polgármester  

Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
Általános Igazgatási Csoport  

  
  

Kovács Aliz csoportvezető   

Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság  
         Gazdasági Bizottság  
    
  

Humán Bizottság 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

   
    

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 
2021. június 2. napján lépett hatályba, mely különböző okok miatt többször módosításra került. 

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 gyermekétkeztetést városunkban a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (a 
továbbiakban: Kft.) közreműködésével biztosítjuk valamennyi nevelési és oktatási 
intézményben.  
 
Az intézményi térítési díjak 30 %-os mértékű emelésére, az alapanyagok extrém áremelkedése 
miatt, 2022. szeptember 1. napjával sor került, emiatt jelenleg nem indokolt az intézményi 



térítési díjak változtatása. A Gyvt. alapján év közben egy alkalommal erre még lesz lehetősége 
a képviselő-testületnek, amennyiben szükségessé válik. 

 
Ugyanakkor a Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola 
2022. szeptember 1. napján történő megszűnése, valamint a Tapolcai Kertvárosi Óvoda 
Szivárvány Tagintézményének a Veszprémi Érsekséghez történő átkerülése miatt szükséges az 
Ör. módosítása. 
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatot elfogadni 
szíveskedjen! 
 

 
Tapolca, 2023. február 10. 
 
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

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

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
151. § (2f) 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. § 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI. 1.) 
önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 

(Tapolca Város Önkormányzata) 
„h) a Veszprémi Érsekség által fenntartott és működtetett Szivárvány Római Katolikus 

Óvodában” 
(biztosítja a gyermekétkeztetést.) 



2. § 

Hatályát veszti a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. 
(VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontja. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2023. február  

                 Dobó Zoltán         dr. Iker Viktória 
                polgármester                                                                  jegyző   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (IV. 1.) 
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 közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.  
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

 
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 adminisztratív terhet nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások (intézmény átszervezések) szükségessé 
tették a rendelet módosítását. A módosítás eredményeként a szolgáltatást ténylegesen igénybe 
vevő intézmények szerepelnek a hatályos rendeletben. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.  
 


