
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2013. (VIII. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §- ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1), 147. § (1) és 148. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat által fenntartott intézményben a gyermekek napközbeni ellátásáért az alábbi 
napi térítési díjat kell fizetni:  
 
a)  Az óvoda napi háromszori étkezési térítési díja: 280.-Ft 
  
b) Az általános iskolai napi háromszori étkezés térítési díja: 305.-Ft  
(iskolaotthon, napközi)  
c). Az általános iskolai menza napi egyszeri étkezés térítési díja: 225.-Ft  
 
(2) A térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.  
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. szeptember 
01. napjától kell alkalmazni. 
 
  
                    Dr. Sallai Árpád       Fodor Albert 
címzetes főjegyző távollétében és megbízásából    polgármester 
 
 
            Kovácsné Szalai Krisztina  
                         aljegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetésre került: 
2013. augusztus 23. 
 
             Dr. Sallai Árpád 
címzetes főjegyző távollétében és megbízásából 
 
               Kovácsné Szalai Krisztina  
                             aljegyző 



 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 22-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE 

 
Tárgy: Gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az óvodai gyermekétkeztetés térítési díja szabályainak meghatározásáról a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 141. §-a rendelkezik. 
 
Ez alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkezetés 
személyi térítési díját az intézményvezető a fenti napi összeg általános forgalmi 
adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezésének számának, valamint a 
Gyvt-ben meghatározott normatív kezdeményeknek a figyelembevételével állapítja 
meg.  
 
A Gyvt. az alábbi úgynevezett normatív kezdeményeket biztosítja: 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az 
intézményi térítési díj 100 %-a, 
- három, vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 
50 %-a, tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek után az intézményi térítési díj 
50 %-a.  
 
Az önkormányzati Konyhán alkalmazott élelmezési normák 2009. július 01-jén 
kerültek megállapításra utoljára. Az elmúlt 4 év során az élelmiszerek árában 
stagnálás, majd emelkedés volt tapasztalható.  
2013. év őszétől – az élelmiszer-termelők és élemiszer-forgalmazókra kirótt útdíj és a 
kedvezőtlen időjárási feltételek miatt – jelentős drágulás várható az élelmiszerek 
árában, amely már jelenleg is érződik.  
 
INDOKOLÁS 
 
A Gyvt. 151. § (2a) bekezdése szerint amennyiben a gyermekétkezetést a települési 
önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat 
állapítja meg. Fentiek alapján tehát az óvodai és iskolai étkezetés intézményi térítési 
díj megállapítása az önkormányzat feladata.  
 
 
 
 
 
 



 
Előzetes hatásvizsgálat 

Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 
 
1.Társadalmi hatások 
Az étkeztetést igénybe vevőknél fog érződni a hatása, azon érintetteknél, akik nem 
részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a törvényben biztosított 
kedvezményeket sem tudják igénybe venni. 
2 Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen.  
3. Környezeti következmények, hatások 
Környezetre gyakorolt hatása nincs. 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem várhatók. 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet végrehajtása nagyobb munkaterhet ró a Hivatal munkatársaira és az 
élelmezésvezetőre, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett az étkezési térítési díjak 
beszedése az élelmezésvezető feladata, az egyéb pénzügyi feladatok ellátása a Hivatalnál 
jelentkezik.  
 6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A gyermekétkeztetés térítési díját helyi rendeletben kell megállapítani, ezért szükséges 
megalkotni a jogszabályt. 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
 
Izsófalva, 2013. augusztus 15. 
 
 
 
 
        Kovácsné Szalai Krisztina 
             aljegyző-kirendeltségvezető 


