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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 
Rendelet   X 
 
Határozat    normatív 
     egyéb 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
   igen x 
   nem 
 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  x 
 
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 
 
 
 
 
 



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 146. § (1) bekezdése kimondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és 
gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a 
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A Gyvt. 151. §  (2f) bekezdése szerint, ha a 
21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat 
biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.  

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja 
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A Gyvt. 151. § (3a) bekezdése értelmében, ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a 
gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj 
megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a 
gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget. 
 
A Gyvt. 151. § (4) bekezdése határozza meg a gyermekétkeztetés személyi térítési díja 
megállapításának módját, ez az összeg lesz az, amit a szülő/törvényes képviselő egy adott 
hónapban ténylegesen kifizet. E szerint a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 
(élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege) általános forgalmi adóval 
növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív 
kedvezmények figyelembevételével állapítható meg. 
 
Az óvodások – jogszabályi előírás alapján - az étkeztetés nyersanyagköltségével azonos 
összegű térítési díjat fizetnek. 
 
A szállító részére fizetendő bruttó eladási díj (vételár, amennyiért az önkormányzat az ételt 
megvásárolja) nyersanyag- és rezsiköltséget tartalmaz, melynek rezsi része az óvodások 
esetében az önkormányzatot terheli, illetve az állam által a gyermekétkeztetéshez biztosított 
támogatás fedez.  
 
Az Önkormányzat évek óta a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt-vel áll szerződésben az óvodai 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan. Az elmúlt időszakban sem az ételek minőségével, sem 
magával a szolgáltatással kapcsolatban nem merült fel probléma.  

A Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. a szolgáltatás színvonalának megtartása érdekében - 
figyelembe véve a megnövekedett élelmiszer és közüzemi díjakat, az infláció mértékét, 
valamint a 2021. január 1-től megnövekedett kötelező minimálbér összegét – emelésre tett 
javaslatot, megküldte az új nyersanyagnorma, valamint az eladási árakat tartalmazó táblázatot. 
(az előterjesztés mellékletében lévő szerződésben található)  
 
 

Árérvényesség:  
Bruttó 

nyersanyag 
norma 

(Ft/adag) 

Nettó 
eladási ár 
(Ft/adag) 

Áfa 
(27%) 

Bruttó 
eladási ár 
(Ft/adag) 2021.01.01- 2021.12.31 

Óvoda:         
Tízórai: 139,00 203,94 55,06 259,00 

Ebéd: 382,00 562,99 152,01 715,00 

Uzsonna: 121,00 178,74 48,26 227,00 



Táplálékallergiás tízórai (tej-
, tojás-, gluténmentes) 

139,00 203,94 55,06 259,00 

Táplálékallergiás ebéd (tej-, 
tojás-, gluténmentes) 

382,00 562,99 152,01 715,00 

Táplálékallergiás uzsonna 
(tej-, tojás-, gluténmentes) 

121,00 178,74 48,26 227,000 

Szociális étkezők(ebéd)  876,38 236,62 1113,00 

Felnőtt ebéd  959,84 259,16 1219,00 

  
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdés értelmében az 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. A kerekítés szabályai a következők: 

a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 
b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 
c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 
d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 

forintra végződő összegre kell kerekíteni. 
 

Kérem a Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy a leírtakat figyelembe véve 
szíveskedjen megtárgyalni, majd elfogadni a rendelet-tervezetet az előterjesztésnek 
megfelelően. 
 

Nadap, 2020. november 23. 
 

     Köteles Zoltán 
          polgármester  

  
 

Rendelet-tervezet 
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Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község 
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Kormányrendeletre 
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről 



és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. § (2f) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ A pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe 
jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 
 

2.§ Ez a rendelet 2021. január 1.  napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

 
 
Köteles Zoltán                                                                    Szabóné Ánosi Ildikó 
 polgármester                                                                              jegyző 
 
 
 
 

A rendelet kihirdetésének napja:  
 
Nadap, 2020. november    .  

. 
 
 
         Szabóné Ánosi Ildikó 
              jegyző 
 
 
 
 
 
1. melléklet a …/2020.(XI..) önkormányzati rendelethez 

 
„1 melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

 
Óvodai étkeztetés intézményi térítési díja, amely az ÁFA-t is tartalmazza  

2021. január 1-től 
 

 Intézményi térítési díj Ft/adag 
Háromszori étkezés 640 
Tízórai 140 
Ebéd 380 
Uzsonna 120 
Háromszori táplálékallergiás 
étkeztetés 

 
640 

Táplálékallergiás tízórai 140 
Táplálékallergiás ebéd 380 
Táplálékallergiás uzsonna 120 



„ 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
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Társadalmi hatás: A rendelet módosítás nem érinti a jelenlegi étkeztetés minőségi és 
mennyiségi színvonalat. 
 
Gazdasági hatása: Az önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs. Kis mértékben 
növekszik az önkormányzat által viselt, a térítési díjban át nem hárított, étkeztetés 
biztosításához kapcsolódó kiadások, rezsiköltség nagysága. 
 
Költségvetési hatása: Az étkeztetés vásárlása a költségvetés kiadási oldalán jelentkezik. 
Tekintettel az óvodai és iskolai étkeztetés költségnövekedésére, az étkeztetés vásárlása 
nagyobb kiadást jelent az önkormányzat számára. A térítési díj bevételek és a rezsiköltség kis 
mértékben emelkedik, ugyanakkor az önköltség és a térítési díj között jelentkező különbözet 
tekintetében állami támogatásban részesül az önkormányzat, azonban ez nem fedezi az összes 
költséget. 
 
Környezeti, egészségi következményei : A rendeletnek közvetlen környezeti és 
egészségügyi hatása nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 
adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 
alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: Az étkeztetés nyersanyag költségének és az ellátottak által fizetendő díjnak 
rendeleti szintű meghatározása kötelező. A képviselő-testület rendeletalkotási kötelezettségét 
a Gyvt. írja elő, elmaradása esetén a kormányhivatal a Magyarország hely önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján törvényességi felügyeleti eljárást indíthat az 
önkormányzat ellen mulasztásos törvénysértés miatt. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 
további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 
 

 
 

 
 
 
 



Indokolás 
Rendelet-tervezethez 
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Általános indokolás 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjról rendeltet alkot. 
A Gyvt. 151. §  (2f) bekezdése szerint, ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti 
gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a 
települési önkormányzat állapítja meg.  

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja 
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

Az óvodások – jogszabályi előírás alapján - az étkeztetés nyersanyagköltségével azonos 
összegű térítési díjat fizetnek. 

 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
Az intézményi térítési díj összegének szabályozását tartalmazza. 

 
2.§-hoz 

A szakasz hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.  
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