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Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  ellátások  intézményi  térítési  díját  a  gyermekek 
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a  továbbiakban: 
Gyvt.) 147. § (1)-(2) bekezdése alapján:
„(1) A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, 
ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás vagy a feladatfinanszírozás 
különbözete.  Az  intézményi  térítési  díjat  több  szolgáltatás  és  ellátás  nyújtása  esetében  is 
szolgáltatásonként  (ellátásonként)  kell  meghatározni,  a  közös  költségelemek 
szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.
(2)  A bölcsőde esetében az  intézményi  térítési  díjat  külön meg kell  határozni  a  gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban 
együtt:  gondozására),  valamint  a  151.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  szerint  a 
gyermekétkeztetésre vonatkozóan.”

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése határozza meg a térítési díj alapját az alábbiak szerint:
„(3)  A  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjának  alapja  az  élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.”

A Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján a normatív kedvezmények gyermekétkeztetés esetén:
„(5) Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad)  fogyatékos  gyermekek  számára  nappali  ellátást  nyújtó,  az  Szt.  hatálya  alá  tartozó 
intézményben elhelyezett, aa)–ac) alpont szerinti életkorú
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
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d) az ad) alpont alá nem tartozó,  tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,  tanuló után az 
intézményi térítési díj 50%-át,
kedvezményként  kell  biztosítani  [az  a)–e)  pont  a  továbbiakban  együtt:  normatív 
kedvezmény].”

Fentiek  alapján  javasolom a  fizetendő  térítési  díjaknak 2013.  évre  jelenleg  prognosztizált 
inflációs ráta mértékének megfelelő, azaz 5,7 %-kal történő emelését.

Étkezési térítési díjak mértéke forintban (ÁFA nélkül):

Jelenleg A javaslat szerint 2013. január 1-től
Bölcsőde:
reggeli 53,47 56,52
ebéd 200,52 211,95
uzsonna                                      53,47                                                             56,52  
összesen 307,46 324,99

Óvoda
reggeli 59,13 62,50
ebéd 230,64 243,79
uzsonna                                      59,13                                                             62,50  
összesen 348,90 368,79

diabetikus ebéd 320,69 338,97

Iskola
reggeli 79,84 84,39
ebéd 280,90 296,91
uzsonna                                      79,84                                                             84,39  
összesen 440,58 465,69

diabetikus ebéd 320,69 338,97

Tisztelt Képviselő-testület!

A  fent  kifejtettekre  tekintettel  kérem,  alakítsa  ki  álláspontját  a  gyermekek  napközbeni 
ellátását  biztosító  intézményekben  fizetendő  térítési  díjak  megállapítására  vonatkozóan  és 
alkossa meg az ezen tárgykört szabályozó rendeletét.

Kiszombor, 2012. december 12.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
   polgármester



T E R V E Z E T!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

___/2012.(_____) önkormányzati rendelete 
a gyermekétkeztetés térítési díjakról és a bölcsődei napközbeni ellátásáért fizetendő 

intézményi térítési díjról szóló
9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. és 151. §-ában 
kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A  gyermekétkeztetés  térítési  díjakról  és  a  bölcsődei  napközbeni  ellátásáért  fizetendő 
intézményi térítési díjról szóló 9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Szegvári Ernőné sk. Dr. Kárpáti Tibor sk.
      polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: _________________

 Dr. Kárpáti Tibor
           jegyző



1. melléklet a __/2012.(______) önkormányzati rendelethez

Intézmény Gyermekétkeztetés térítési díja forintban
(általános forgalmi adó nélkül)/fő/nap

1. óvoda reggeli 62,50
ebéd 243,79
uzsonna 62,50
összesen 368,79
diabetikus ebéd 338,97

2. iskola napközi reggeli 84,39
ebéd 296,91
uzsonna 84,39
összesen 465,69
diabetikus ebéd 338,97



2. melléklet a __/2012.(_____) önkormányzati rendelethez 

Intézmény Gyermekétkezés térítési díja forintban
(általános forgalmi adó nélkül)/fő/nap

1. bölcsőde reggeli 56,52
ebéd 211,95
uzsonna 56,52
összesen 324,99

Intézmény Gondozási térítési díj forintban
(általános forgalmi adó mentes)/fő/nap

1. bölcsőde 0,- Ft



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei napközbeni ellátásáért fizetendő 

intézményi térítési díjról szóló 
9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

___/2012.(______) önkormányzati rendelethez

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

Társadalmi hatás: 
Nincs.

Gazdasági hatás: 
A  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjának  emelése  az  érintett  gyermekek/tanulók 
családjának kiadásait növeli.

Költségvetési hatás: 
Az önkormányzat bevételei növekednek.

Környezeti és egészségi következmények: 
Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a 
továbbiakban: Gyvt.)  29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a  személyes 
gondoskodás  körébe  tartozó  ellátások  intézményi  térítési  díját  az  intézmény  fenntartó 
rendeletben  állapítja  meg, a  Gyvt.  151.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 
összege.

A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2012. december 12.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző



I N D O KO L Á S
a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei napközbeni ellátásáért fizetendő 

intézményi térítési díjról szóló
9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

___/2012.(______) önkormányzati rendelethez

A  gyermekek  védelméről  és  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a 
továbbiakban:  Gyvt.)  147.§  (1)  bekezdésében,  valamint  a  151.§-ában  foglaltak  alapján  a 
fenntartó  megállapítja  a  Gyvt.  146.  §  (1)  bekezdése  szerinti  ellátások  intézményi  térítési 
díját(étkeztetés), valamint a gondozás díjat.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettségekkel összhangban áll, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§-ában foglalt  egyeztetési  kötelezettség a 
rendelet-tervezettel szemben nem áll fenn.

Kiszombor, 2012. december 12.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző
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