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             Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 147. § (1) bekezdése alapján az intézményt fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. 
Normatív állami támogatást (68 e Ft/fı évente) az ingyenes és 50 %-os térítési díjat fizetık 
után biztosít az állami költségvetés. Nagyobb mértékő emelésre azonban – álláspontom 
szerint - a családok helyzete miatt nincs lehetıség. 
 
A Gyvt. 148. § (3) bekezdése határozza meg a térítési díj alapját az alábbiak szerint: 

„(3) A gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi 
térítési díjának alapja - ide nem értve a bölcsıdét - az élelmezés nyersanyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege. A bölcsıde intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át kitevı rezsiköltség egy 
ellátottra jutó napi összege.” 

Bár a Gyvt. fenti rendelkezése a bölcsıde esetén lehetıséget ad rá, az étkezési térítési díjnak 
a nyersanyagköltség (norma) 150%-ában történı megállapítását (és ennek megfelelı 
megemelését) nem javasolom. 
 
A Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján a normatív kedvezmények gyermekétkeztetés esetén: 

„(5) Gyermekétkeztetés esetén 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
aa) bölcsıdés, 
ab) óvodás, 
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı, 
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 részesülı 
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 

50%-át, 
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az 

intézményi térítési díj 50%-át, 
e) (hatályon kívül helyezve) 

kedvezményként kell biztosítani (az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív 
kedvezmény).” 
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Fentiek alapján javasolom a jelenleg fizetendı térítési díjaknak a 2010. évi inflációs ráta 
mértékének megfelelı, azaz 4,9 %-kal történı emelését. 
 
Étkezési térítési díjak mértéke forintban (ÁFA nélkül): 
 
   Jelenleg   A javaslat szerint 2011. február 1-tıl 
Bölcsıde: 
reggeli 48,68 51,07 
ebéd 182,57 191,52 
uzsonna 48,68 51,07 
összesen 279,93 293,66 
 
Óvoda 
reggeli 53,84 56,48 
ebéd 210,00 220,29 
uzsonna 53,84 56,48 
összesen 317,68 333,25 
 
diabetikus ebéd 275,60 289,10 
 
Iskola 
reggeli 72,70 76,26 
ebéd 255,76 268,29 
uzsonna 72,70 76,26 
összesen 401,16 420,81 
 
diabetikus ebéd 275,60 289,10 
 
 
Tekintettel a jogalkotást és a jogszabályszerkesztést szabályozó új jogszabályokra és arra a 
tényre, hogy Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító intézményekben fizetendı térítési díjakról szóló 8/1998 (II. 27.) 
KKÖT rendelete már 15 alkalommal került módosításra, javasolom a szabályozási tárgykört 
illetıen egy új rendelet megalkotását és ezzel egyidejőleg fenti rendelet hatályon kívül 
helyezését. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A fent kifejtettekre tekintettel kérem, alakítsa ki álláspontját a gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító intézményekben fizetendı térítési díjak megállapítására vonatkozóan és 
alkossa meg az ezen tárgykört szabályozó rendeletét. 
 
 
Kiszombor, 2011. január 14. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
            polgármester 
 



 
 
 
          T E R V E Z E T! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
_____/2011.(______) önkormányzati rendelete  

a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 
 

1.§ 
 

Az önkormányzat által fenntartott intézményekben (bölcsıde, óvoda, iskola) a gyermekek 
napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéért az 1. 
mellékletben meghatározott összegő napi térítési díjat kell fizetni. 
 

2.§ 
 
(1) Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító intézményekben fizetendı térítési díjakról szóló 8/1998 (II. 27.) 
KKÖT rendelete, valamint az azt módosító 2/1999. (I. 29.) KKÖT., 2/2000. (II. 1.) KKÖT., 
1/2001. (I. 30.) KKÖT., a 27/2002. (XII. 30.) KKÖT., a 28/2003. (XII. 15.) KKÖT., 29/2004. 
(XII. 15.) KKÖT., a 11/2005. (V. 31.) KKÖT., a 31/2005. (XII. 13.) KKÖT., a 20/2006. (IX. 
12.) KKÖT., a 27/2006. (XII. 14.) KKÖT., és a 26/2007.(XI. 28.) KKÖT., 1/2008.(I. 30.) 
KKÖT., 13/2008.(IV. 30.) KKÖT., 33/2008.(XII. 16.) KKÖT., valamint 22/2009.(XII. 16.) 
KKÖT rendelete. 
 
 
 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
      polgármester        jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: ______________ 
 

 Dr. Kárpáti Tibor 
                    jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. melléklet a _____/2011.(______) önkormányzati rendelethez  
 
 
 
 
Intézmény Térítési díj forintban 

(általános forgalmi adó nélkül)/fı/nap 
reggeli 51,07 
ebéd  191,52 
uzsonna 51,07 

1. bölcsıde 

összesen 293,66 
reggeli 56,48 
uzsonna 220,29 
ebéd 56,48 
összesen 333,25 

2. óvoda 

diabetikus ebéd 289,10 
reggeli 76,26 
ebéd 268,29 
uzsonna 76,26 
összesen 420,81 

3. iskola napközi 

diabetikus ebéd 289,10 



 


