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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 gyermekétkeztetés kivételével - 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 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. § (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 Gyulakeszi Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. április 1-jéig kell megállapítania a szolgáltatási önköltséget, 
illetve a nyersanyagköltség alapján az intézményi térítési díjat.  
 
A gyermekétkeztetést a településen az óvoda konyhájáról biztosítjuk. Az étkeztetés 
nyersanyagköltsége a tavalyi évhez képest nem emelkedett. A szolgáltatási önköltség és az 



  

intézményi térítési díj megállapítása nem jelenti a szülők által fizetendő díjak megemelését. 
Az előzetes számításaink alapján nem szükséges a fizetendő térítési díjak emelése, különös 
tekintettel arra, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 2015. szeptemberétől hatályba lépett módosításai miatt a legtöbb óvodába járó 
gyermek nem fizet térítési díjat a napi háromszori étkezésért. 
 
Mivel a gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjainak 
kiszámítását a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2014. 
(III.26.) önkormányzati rendelet tartalmazza, szükséges a rendelet szövegén átvezetni az idei 
évre vonatkozó számításokat. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a gyermekétkeztetés térítési díjának 
megállapításáról szóló 4/2014. (III.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról rendelet-tervezetet elfogadja és 
szóló __/2017. (_._) számon önkormányzati rendeletei 
közé iktatja. 

 
Tapolca, 2017. március 13. 
 
 

Szennyainé Kovács Veronika  
   polgármester



Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő testületének 
_/2017. (_._) önkormányzati rendelete 

 
a gyermekétkezetés térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2014. (III.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(tervezet) 

 
 

Gyulakeszi Község 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. § (2f) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés térítési 
díjainak megállapításáról szóló 4/2014. (III.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 
2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Az óvodai ellátást igénylők napi háromszori étkeztetésének nyersanyagköltsége 
1.300387,- Ft/év, adagszám/év: 3.496 db, az egy főre jutó nyersanyagköltség 372,- Ft/nap.” 
 
(2) Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A napi háromszori étkezésre jutó kiszámított intézményi térítési díj 372,- Ft.” 

2. § 
 
Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2017. március 28. 
 
 
 
  Szennyainé Kovács Veronika   Ughy Jenőné 
   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 térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2014. (III. 26.) 
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 2017. évi összegének megállapítása nem jár 
együtt az igénybevevők által fizetendő térítési díjak emelésével.  
 
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 Hatósági 
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának 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. A Tervezet elfogadásával 
jogszabályban előírt kötelezettségnek teszünk eleget. 
 
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

