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Üsz.: 22-13/2016.    Tárgy: A gyermekétkeztetés térítési díjáról és a  
       bölcsődei napközbeni ellátásáért fizetendő  
       intézményi térítési díjról szóló rendelet  
       módosítása 
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       (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 

KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdés alapján a 
közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben 
nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést 
kell biztosítani. 
 
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján a közétkeztető köteles bölcsődei étkeztetés 
esetén az előírt napi energiaszükséglet 75%-át napi két fő- és két kisétkezéssel biztosítani. 
 
A 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 5. §-a szerint az intézményi térítési díjat és a 
személyi térítési díjat ellátási napra és az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása 
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának 
megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.   
 
Fentiekre tekintettel szükséges a gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei napközbeni 
ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjról szóló 9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelet 
mellékleteit módosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet 
módosítása tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. január 21. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
polgármester 



Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2015.(X. 28.) 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 (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 2016. február 1-jén lép hatályba. 
 
Szegvári Ernőné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
      polgármester        jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: __________ 
 

 Dr. Kárpáti Tibor 
                    jegyző 



1. melléklet 
1. melléklet a 9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
Intézmény Gyermekétkeztetés térítési díja forintban 

(általános forgalmi adót 
tartalmazza)/fő/nap 

1. óvoda reggeli 95 
ebéd 230 
uzsonna 95 
összesen 420 
diabetikus ebéd 230 

2. iskola napközi reggeli 110 
ebéd 390 
uzsonna 90 
összesen 590 
diabetikus ebéd 390 

 
 
 
 



2. melléklet 
2. melléklet a 9/2012.(III. 28.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
Intézmény Gyermekétkezés térítési díja forintban 

(általános forgalmi adót 
tartalmazza)/fő/nap 

1. bölcsőde reggeli 65 
tízórai  50 
ebéd 230 
uzsonna 65 
összesen 410 

 
 
Intézmény Gondozási térítési díj forintban 

(általános forgalmi adó mentes)/fő/nap 
1. bölcsőde 0 
 
 
 



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

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

___/2016.(______) önkormányzati rendelethez 
 

 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: nincs. 
 
Gazdasági hatás: nincs. 
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségi következmények: nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján a közétkeztető köteles bölcsődei étkeztetés esetén az előírt napi energiaszükséglet 
75%-át napi két fő- és két kisétkezéssel biztosítani. A 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 
5. §-a szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat ellátási napra és az 1 és 2 
forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. 
évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kiszombor, 2016. január 21. 
 
     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 

___/2016.(______) önkormányzati rendelethez 
 
 
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján a közétkeztető köteles bölcsődei étkeztetés 
esetén az előírt napi energiaszükséglet 75%-át napi két fő- és két kisétkezéssel biztosítani. 
 
A 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 5. §-a szerint az intézményi térítési díjat és a 
személyi térítési díjat ellátási napra és az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása 
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának 
megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 
 
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, 2016. január 21. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző 
 
 


