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A Képviselő-testület 2014. decemberi ülésén tárgyalta a gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményekben alkalmazandó térítési díjainak felülvizsgálatáról szóló rendelet tervezetet.

A decemberben - a köznevelésben 2015 szeptember

egészségügyi előírások okán 

jogszabályt a Képviselő-testület nem fogadta el, ill. a térítési díj felülvizsgálatát 2015 

tavaszára halasztotta. Az előterjesztés óta 

vonatkozásában több kormányzati szándék is 

levélben az Emberi Erőforrások Minisztériuma hívta fel a polgármesterek figyelmét a 

szeptembertől hatályos közétkeztetési táplálkozá

A térítési díjak megállapításához nem közvetlenül

információ a 2015. június 4-én megjelent jogszabály a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásáról szóló 1997. XXXI. évi törvény

bölcsődei gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében, mely 

óvodákban és bölcsődékben lényegesen kibővíti az ingyenes étkezésre jogosultak körét
A jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek 

hatályos szabályozás szerint

biztosítani: 

− a bölcsődés, az óvodás, az 1

és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100 %

− három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként , valamint tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítés díj 50 %

A törvénymódosítás alapján szerint

azon gyermekek, akik családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 

minimálbér 130%-át, 89.408 Ft

étkezésre. A térítési díj kedv

vonatkozik. 
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 „Nyílt ülésen tárgyalandó!”

ELŐTERJESZTÉS 

Képviselő-testület 2015. június 24 -i ülésére 

ntézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Humánpolitikai Bizottság 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

testület 2014. decemberi ülésén tárgyalta a gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményekben alkalmazandó térítési díjainak felülvizsgálatáról szóló rendelet tervezetet.

a köznevelésben 2015 szeptemberétől  bevezetésre kerülő 

egészségügyi előírások okán - előterjesztett 10 %-os mértékű díjnövekedésről szóló 

testület nem fogadta el, ill. a térítési díj felülvizsgálatát 2015 

tavaszára halasztotta. Az előterjesztés óta eltelt időszakban a gyermekétkeztetés 

vonatkozásában több kormányzati szándék is  napvilágot látott. A mellékletben csatolt 

levélben az Emberi Erőforrások Minisztériuma hívta fel a polgármesterek figyelmét a 

szeptembertől hatályos közétkeztetési táplálkozási előírásokra, azok betartására.

A térítési díjak megállapításához nem közvetlenül, de az érintettek számát tekintve lényegi 

én megjelent jogszabály a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásáról szóló 1997. XXXI. évi törvény  (Gyvt.) módosításáról az ingyenes óvodai és 

bölcsődei gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében, mely 2015. szeptemberétől az 
és bölcsődékben lényegesen kibővíti az ingyenes étkezésre jogosultak körét

A jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépését megelőzően 

hatályos szabályozás szerint- gyermekétkeztetés esetén normatív kedvezményként kell 

a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

védelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100 %

vagy többgyermekes családoknál gyermekenként , valamint tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítés díj 50 %-át. 

A törvénymódosítás alapján szerint a jelenlegi kedvezményezetteken felül, önbevallás alapján 

azon gyermekek, akik családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 

át, 89.408 Ft-ot, jogosultak lesznek szeptembertől a térítésmentes 

étkezésre. A térítési díj kedvezmény az általános iskolai oktatásban étkezőkre nem 
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„Nyílt ülésen tárgyalandó!” 

ntézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 

testület 2014. decemberi ülésén tárgyalta a gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményekben alkalmazandó térítési díjainak felülvizsgálatáról szóló rendelet tervezetet. 

bevezetésre kerülő  táplálkozás-

os mértékű díjnövekedésről szóló 

testület nem fogadta el, ill. a térítési díj felülvizsgálatát 2015 

eltelt időszakban a gyermekétkeztetés 

napvilágot látott. A mellékletben csatolt 

levélben az Emberi Erőforrások Minisztériuma hívta fel a polgármesterek figyelmét a 

si előírásokra, azok betartására. 

de az érintettek számát tekintve lényegi 

én megjelent jogszabály a gyermekek védelméről és gyámügyi 

(Gyvt.) módosításáról az ingyenes óvodai és 

2015. szeptemberétől az 
és bölcsődékben lényegesen kibővíti az ingyenes étkezésre jogosultak körét. 

hatálybalépését megelőzően - tehát jelenlegi 

gyermekétkeztetés esetén normatív kedvezményként kell 

8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

védelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100 %-át, 

vagy többgyermekes családoknál gyermekenként , valamint tartósan beteg vagy 

a jelenlegi kedvezményezetteken felül, önbevallás alapján 

azon gyermekek, akik családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a  nettó 

ot, jogosultak lesznek szeptembertől a térítésmentes 

ezmény az általános iskolai oktatásban étkezőkre nem 



 
Az ingyenes étkezés kiterjesztésével párhuzamosan – a kieső bevételek ellentételezésére - 
az önkormányzatok többlet támogatásra számíthatnak, ennek feltételeiről és igényléséről 
még nincs jóváhagyott jogszabályi rendelkezés. 

Az alábbi táblázat szemlélteti Kistarcsa Önkormányzat által biztosított  gyermekétkezésben 
részt vevők  2015.májusi létszámadatait: 

Városi Óvoda 3*szor 
étkező 

2*szer étkező csak 
ebéd 

Összesen(fő) 

100%-ban térítésmentes 35 2 0 37 

50% kedvezményezett 75 7 0 82 

Nem kedvezményezett 262 30 4 296 

 
A Gyvt. 151.§ szeptembertől hatályos módosítása nyomán az óvodában jelenleg 50%-ban 
kedvezményezettek is térítésmentességre lesznek jogosultak, és a jelenleg nem 
kedvezményezettek jelentős része (nyilatkozat alapján) mentesül a díjfizetés alól. Az országos 
 prognózisok szerint átlagosan az igénybevevők  10% -a lesz köteles szeptembertől 
 díjfizetésre. 
 
Simándy Általános Iskola 3*szor étkező 2*szer étkező csak ebéd Összesen (fő) 

100%-ban térítésmentes 97 12 2 111 

50% kedvezményezett 85 27 30 142 

Nem kedvezményezett 129 81 85 295 

 
Az önkormányzatok számára kötelező feladatként előírt gyermekétkeztetést  jelenleg a Városi 
Óvoda irányításával működtetett saját konyha látja el. 

A Gyvt. 29. §  (2) bekezdése a helyi önkormányzatok Képviselő-testületének hatáskörébe 
utalja az étkezési térítési díjak megállapítását. A térítési díjak megállapítására vonatkozó 
legfontosabb jogszabályi rendelkezések az alábbiak : 

Gyvt. 151. § szerint: 
• Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók 

számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a települési 
önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosítja 
a déli meleg főétkezést és két további étkezést. 

• A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag 
költségének egy ellátottra jutó napi összege. 

• Az étkeztetési feladatot biztosító intézményvezetőhöz fordulhat a szülő amennyiben a 
megállapított személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy 
elengedését kéri. 

 
A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról, vonatozó legfontosabb rendelkezései a következőek: 
 



• A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék 
bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 
2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.(5. §) 

• Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat 
gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi időtartamra előre kell megállapítani, 
gyermekétkeztetés esetén a tárgyhónap 10. napjáig, (7. § (1)  ,16.§  (1)) 

•  Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe 
venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha az intézmény 
házirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata kedvezőbben nem rendelkezik, 
a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a 
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.(13. § (1) 

• Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 
megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos 
határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt 
térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a 
kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, a 
nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a 
fenntartót a térítésidíj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése 
érdekében(16.§ (2) . 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata az intézményi étkezési térítési díjakat a 51/2012. (XII. 20.) 
önkormányzati rendeletével állapította meg. A térítési díjak legutóbb 2013. január elsejével 
emelkedtek, akkor 5%-os mértékben, azóta a díjtételek változatlanok. 

2015. január 1-jétől a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) végrehajtása a 
gyermekétkeztetési feladat ellátásának minőségében 2015. szeptemberétől (halasztott 
határidővel) hoz változást a saját főzőkonyhával rendelkező intézményekben. 
 
Az EMMI rendelet alapján a  nyersanyag válogatásnál és az étrend összeállításánál szigorúbb 
szabályokat kell betartani. A konyha jelenlegi étrendje 90%-ban megfelel a jogszabályi 
előírásoknak, A tejtermékekre vonatkozóan, a friss - nyers zöldség-gyümölcs vonatkozásában 
megkövetelt előírásokban és a feldolgozott húskészítmények zsírtartalmi előírásaiban van 
térítési díjat növelő hatású,  szeptembertől hatályba lépő előírás.( például 30%-nál 
magasabb zsírtartalmú hús nem,  23 %-nál magasabb zsírtartalmú húskészítmény szintén nem 
vagy kis számban adható, zöldség-gyümölcs napi szinten egyszer kötelező, melyet 10 napból 
háromszor nyersen kell a gyerekeknek biztosítani). A diétás étkezést a főzőkonyhánk már 
évek óta biztosítja, az EMMI rendelet alapján  kötelező. Megvizsgálva a diétás étrendet 
igénylők számát (30 fő) és azok igénylőit (jellemzően óvodás) egyenlőre nem indokolt 
esetükben szeptembertől  lényegi díjeltérést alkalmazni. 
 

Az előterjesztés figyelembe veszi, hogy jelenleg nem közbeszerzés alapján kiválasztott 
beszállítóktól vásárolunk, 2016-tól a növekvő gyermeklétszám alapján valószínűsíthető a 
közbeszerzés alapján kiválasztott szállítói nyersanyag árak alkalmazása. A térítési díjakra 
vonatkozó rendeletet a testület 2016.januárjában minden bizonnyal felül kell, hogy vizsgálja. 
Az előterjesztés, a részletezett indokok szerint 5 %-os mértékű étkezési térítési díj 
növekedésre vonatkozóan tartalmaz felülvizsgált  javaslatot  az alábbiak szerint, Ft-ban:  
 



Étkezési térítési 
díjak 

Jelenlegi nettó 
nyersanyagár 

Jelenlegi  
(ÁFA-val növelt) 
eladási ár (Ft) 

2015. évre 
   javasolt 

  nyersanyagár

2015. évre  
(ÁFA-val növelt) 
eladási ár (Ft) 

ISKOLAI 
étkeztetés  

    

 
tízórai 

95 121 100 127 

 
ebéd 

251 319 265 337 

 
uzsonna 

89 113 95 121 

Napi 3x étkezés   435 552   460   585 

Óvodai  étkeztetés     
tízórai 89 113  95 121 

ebéd   216 274 225 286 

uzsonna 72  91 75 95 

Napi 3x étkezés  377 479    395    502 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Társadalmi, gazdasági hatásai közvettek, az étkezést igénybe vevők terhei 
növekednek, az önkormányzat költségvetésében a rendeleten keresztül biztosított a kötelező 
feladat ellátáshoz szükséges forrás. 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

Környezeti következményei nem, egészségi következményei közvetlenül nem 
relevánsak.  
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletmódosítás adminisztrációs nehézséget nem okoz. 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az önkormányzat a rendeletet törvény alapján köteles felülvizsgálni és a kötelező 
feladatellátás érdekében a szükséges mértékben módosítani a térítési díjakat. A 
rendeletalkotás elmaradása a 2015. évi költségvetésben a feladatellátáshoz szükséges 
forráshiányt okoz.  
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet módosítása többletfeladatot, személyi, tárgyi többletkiadást nem 
eredményez. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján fogadja el a gyermekétkeztetés 
térítési díjáról szóló rendeletet!  

 
 
 



 

 

Rendeletalkotás! 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési 
térítési díjakról szóló ../2015.(…)  önkormányzati rendeletet. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2015.06.11. 
 
 
 
 
 
 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2015. (….) önkormányzati rendelete 
 

a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a köznevelési 
intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata által fenntartott óvodában és az 
Önkormányzat  közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
 nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésre terjed ki. 
 
(2) A gyermekétkeztetési szolgáltatásról az Önkormányzat fenntartásában lévő Városi 
Óvoda gondoskodik. 
 

2. § 
 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai, intézménytípustól függően az alábbiak: 
(1) Óvodai ellátás 

napi háromszori étkezés 395,- Ft + ÁFA 
melyből- - tízórai   95,- Ft + ÁFA 

- ebéd  225,- Ft+ ÁFA 
- uzsonna   75 ,- Ft+ ÁFA 

 
(2) Általános iskolai ellátás 

napi háromszori étkezés 460,- Ft+ ÁFA 
melyből - tízórai 100,- Ft+ ÁFA 

- ebéd   265,- Ft+ ÁFA 
- uzsonna 95,- Ft + ÁFA 

 

3. § 
 
A térítési díj fizetésére kötelezett törvényes képviselő havonta utólag, minden hó 15. napjáig 
köteles megfizetni a térítési díjat a Városi Óvoda részére készpénzben, vagy átutalással. 
 

4.§ 
 
(1) A Városi Óvoda bocsátja ki a térítési díjra vonatkozó számlát és gondoskodik annak a 
rendelet hatálya alá tartozó  intézmények által kijelölt személy(ek) részére történő átadásáról 
(étkezési felelős). A Városi Óvoda  étkezési felelőse gondoskodik a ténylegesen igénybevett 
étkezéseket tartalmazó nyomtatvány kitöltéséről, a számlák és a hátralék okán keletkezett 



fizetési felszólításoknak - óvodás gyermek esetén- kötelezettek részére történő, iskolás 
gyermek esetén az iskola Intézményvezetője által kijelölt személy(ek) részére történő 
 továbbadásáról. 
 
(2) A Városi Óvoda - mint szolgáltatást nyújtó- hatáskörébe tartozik a megállapított 
térítési díj befizetésének ellenőrzése, a befizetést elmulasztó kötelezett 15 napon belüli 
írásbeli értesítése, továbbá a hátralékosokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, a hátralékok 
beszedése. 
 
(3) Az étkezésre vonatkozó részletes szabályokat a szolgáltatást biztosító Városi Óvoda 
által kiadott szabályzat rögzíti, melyet köteles az Önkormányzat honlapján jelen rendelet 
hatályba lépésével egyidejűleg elérhetővé tenni.  
 
 

5.§ 
 
(1) Jelen rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 
51/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet. 
 
 

Solymosi Sándor    Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
polgármester      jegyző 

 


