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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. 

Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatáról 

 

Előterjesztést 

készítette: 

Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Szociális és Humánügyek Bizottsága 

Elfogadás módja:  Minősített többség 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései alapján az intézményi gyermekétkeztetést biztosító 

települési önkormányzat rendeletben szabályozza az intézményi gyermekétkeztetésre 

vonatkozó intézményi térítési díjakat. 
 

A térítési díj számításánál figyelembe kell venni azt, hogy a Gyvt. 151. § (3) bekezdése 

alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az élelmezés nyersanyagköltsége – 

tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk vásárolt étkeztetés keretében oldja meg az intézményi 

gyermekétkeztetést – a gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató által meghatározott 

arányszámok alapján kalkulálódik.  
 

A Szolgáltató jelen képviselő-testületi ülés időpontjáig megküldte önkormányzatunk részére a 

térítési díj felülvizsgálatához szükséges arányszámokat. Az arányszámok növekedése 

tekintetében el kell mondani, hogy a 37/2014 (IV. 30.) Korm. rendelet olyan kötelezettségeket 

ró a közétkeztetést biztosító önkormányzati konyhákra illetve vállalkozásokra (így például a 

diétás étkeztetés biztosítása, a napi egyszeri gyümölcs szolgáltatási kötelezettség), 

amelyeknek biztosítása további források bevonása nélkül szinte lehetetlen. 
 

Fentiekre tekintettel az alábbi táblázatban a Tisztelt Képviselő-testület láthatja az élelmezés 

nyersanyagköltségét korosztályonként és költségtípusonként megbontva.  
 

Felhasználói kör Nyersanyagköltség (intézményi térítési díj) 

Bölcsőde 327,- forint (+Áfa) 

Óvoda  298,- forint (+Áfa) 

Iskola (3 étkezés) 439,- forint (+Áfa) 

Iskola (1 főétkezés) 274,- forint (+Áfa) 
 

A gyermekétkezetés térítési díjának felülvizsgálata a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik. A megállapítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról törvény alapján 

megegyezik az élelmezés nyersanyagköltségével. A Tisztelt Képviselő-testület az élelmezés 

térítési díjának megállapítása során köteles rendeletbe foglalni az új térítési díjak összegét.  
 

Fentieknek megfelelően kérem, hogy az alábbi rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjenek.  
 

Füzesgyarmat, 2016. március 22.  

Bere Károly 

polgármester  
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RENDELET TERVEZET 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (III. 31.) rendelete  

gyermekvédelem helyi szabályozásáról 8/1998. (IV. 23.)önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés a.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Képviselő-testület Gazdálkodási és Ellenőrzés valamint Szociális és Humánügyi 

Bizottságának véleményének kikérésével, a gyermekvédelem helyi szabályainak módosításról 

az alábbiakat rendeli el:  

 

1. § 

 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 8/1998. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (2) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„14. § (2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések intézményi 

térítési díjának mértéke : 

           

- bölcsődei   327,- Ft+ÁFA/nap/fő   

- óvodai   298,- Ft+ÁFA/nap/fő   

- iskolai napközi 439,- Ft+ÁFA/nap/fő   

- iskolai menza 274,- Ft+ÁFA/nap/fő      

- családi napközi 288,- Ft+ÁFA/nap/fő” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Füzesgyarmat, 2016. március 31.  

 

 

………………………………………………. ………………………………………………. 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

 

 

A rendeletet a helyben szokásos módon kihirdettem: 

Füzesgyarmat, 2016. április 1.  

 

Dr. Blága János 

jegyző 


