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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
             Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját a fenntartó 
állapítja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdése alapján: 
„(1) A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, 
ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás 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.” 
 
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése határozza meg a térítési díj alapját az alábbiak szerint: 
„(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag 
költségének egy ellátottra jutó napi összege.” 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 162/2013.(VI. 5.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy a „Közétkeztetés Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
számára” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő a Határbástya Kft. (képviseli: 
Szöllősi István, 6772 Deszk, Alkotmány u. 52.). 
 
A Képviselő-testület 55/2014.(III. 25.) KNÖT határozatában hozzájárult a Határbástya Kft-vel 
– a továbbiakban: Vállalkozó - 2013. június 6-án, 2013. július 1-jei hatállyal, megkötött 
Szolgáltatási Szerződés IV. 3. pontja alapján, Vállalkozó kezdeményezésére az étkeztetési 
szolgáltatás díjainak 2,4 %-kal, 2014. július 1. napjától történő megemeléséhez. 
 
A Határbástya Kft. nettó nyersanyag értékre vonatkozó nyilatkozata alapján szükséges 
módosítani az iskola és az óvoda esetében a gyermekétkeztetés térítési díjait. 
 
 
 



Fentiek alapján javaslom az intézményi térítési díjak 2014. július 1. napjától az alábbiak 
szerinti megállapítását, mely 2,4 %-os emelést jelentene: 
 
Étkezési térítési díjak mértéke forintban (ÁFA nélkül): 
    Jelenleg  A javaslat szerint 2014. július 1-től 
Óvoda 
reggeli 73,57 75,34 
ebéd 175,71 179,92 
uzsonna 73,57 75,34 
összesen 322,85 330,60 
 
diabetikus ebéd 175,71 179,92 
Iskola 
reggeli 82,85 84,84 
ebéd 301,42 308,65 
uzsonna 70 71,68 
összesen 454,27 465,17 
 
diabetikus ebéd 301,42 308,65 
 
 
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, 2014. június 19. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
            polgármester 
 
 
 



TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2014.(_____) önkormányzati rendelete  
a gyermekétkeztetés térítési díjáról 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 29. § (1) 
bekezdésében és 147. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

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

2.§ 
 
Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.  
 
 
Szegvári Ernőné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
      polgármester        jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: _________________ 
 

 Dr. Kárpáti Tibor 
                    jegyző 



1. melléklet a __/2014.(______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Intézmény Gyermekétkeztetés térítési díja forintban 

(általános forgalmi adó nélkül)/fő/nap 
reggeli 75,34 
ebéd 179,92 
uzsonna 75,34 
összesen 330,60 

1. óvoda 

diabetikus ebéd 179,92 
reggeli 84,84 
ebéd 308,65 
uzsonna 71,68 
összesen 465,17 

2. iskola napközi 

diabetikus ebéd 308,65 



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

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

___/2014.(______) 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, 2014. június 19. 
 
     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 

___/2014.(______) önkormányzati rendelethez 
 
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 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, 2014. június 19. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző 
 
 


