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Előterjesztés 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 20-i ülésére 

 

Tárgy:  A gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási intézményekben és a bölcsődében 

fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a 

gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.  

 

A Gyvt. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások 

intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított támogatás különbözete.  

A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok 

alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy 

alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  

A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési 

díjat a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembevételével kiszámított térítési díjnál 

alacsonyabb összegben határozza meg.  

A Gyvt. 151. § (2) bekezdése szerint: „Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem 

rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a 

települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az 

egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési 

napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további 

étkezést.”  

 

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a 

gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait 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. 

 

 

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testülete az étkeztetési ellátásokat az 

óvodás, bölcsődés és iskolás gyermekek részére a Jász Gazdi Kft-vel kötött megállapodás 

alapján biztosítja.   

Az intézményekben alkalmazott térítési díjak nyersanyag norma emelése miatt az egyes 

tételek felülvizsgálata és emelése vált szükségessé az alábbiak szerint: 

 

 

 



 
Áremelés előtt (2018.) 2019. január 1-től 

 
nyersnyagérték nyersanyagérték 27 % Áfa 

Térítési díj 

(bruttó) 

Óvoda         

Tízórai 79,- 87,- 23,- 110,- 

Ebéd 216,- 238,- 64,- 300,- 

Uzsonna 63,- 70,- 19,- 90,- 

összesen: 358,- 395,- 107,- 500,- 

        

Bölcsőde     

Reggeli 74,- 82,- 22,- 105,- 

Tízórai 33,- 36,- 10,- 45,- 

Ebéd 257,- 283,- 76,- 360,- 

Uzsonna 48,- 53,- 14,- 65,- 

összesen 412,- 454,- 123,- 575,- 

        

Iskola       

Tízórai 79,- 87,- 23,- 110,- 

Ebéd 242,- 266,- 72,- 340,- 

Uzsonna 63,- 70,- 19,- 90,- 

összesen: 384,- 423,- 114,- 540,- 

        

Gondozási 

központ  
      

Ebéd 260,- 286,- 77,- 365,- 

 

 

 

Diétás étkezés 

 

 

  
2019. január 1-től 

 
nyersnyagérték nyersanyagérték 27 % Áfa 

Térítési díj 

(bruttó) 

Óvoda diétás         

Tízórai 79,- 95,- 26,- 120,- 

Ebéd 216,- 259,- 70,- 330,- 

Uzsonna 63,- 76,- 21,- 95,- 

összesen: 358,- 430,- 116,- 545,- 

        



Bölcsőde diétás     

Reggeli 74,- 89,- 24,- 115,- 

Tízórai 33,- 40,- 11,- 50,- 

Ebéd 257,- 308,- 83,- 390,- 

Uzsonna 48,- 58,- 16,- 75,- 

összesen 412,- 495,- 134,- 630,- 

        

Iskola diétás       

Tízórai 79,- 95,- 26,- 120, 

Ebéd 242,- 290,- 78,- 370,- 

Uzsonna 63,- 76,- 21,- 95,- 

összesen: 384,- 461,- 124,- 585,- 

        

Gondozási 

központ  
      

Ebéd 260,- 312,- 84,- 395,- 

 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a térítési díjakat a gyermekek napközbeni 

ellátásáról és az oktatási intézményekben és a bölcsődében fizetendő étkezési térítési 

díjakról szóló 3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletekében határozta 

meg. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 

előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható 

következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 

 

 

1. AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

- társadalmi hatása: jelentős, a térítési díjak emelése következtében, 

- gazdasági hatása: jelentős, 

- költségvetési hatása: jelentős  

b) környezeti és egészségi következmények: 

- a szociális ellátások segítik a lakosság komfortérzetének stabilizálását 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

- az intézményeket terhelő adminisztratív hatása nem jelentős, korábban is 

ellátott feladatok volt. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

- a rendelet megalkotása kötelező,  

- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti 

törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet. 

 



A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.  

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. A források egy részére állami hozzájárulás 

igényelhető. 

2. INDOKOLÁS 

A rendelet megalkotásának céljai a következők:  

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,  

- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat által étkeztetés szolgáltatás ellátások formái, 

és az ellátások igénybevételi feltételei, díjai. 

 

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési 

vonatkozása. 
 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. 

 

 

Piliscsév, 2018. november 15. 

 

 

 

 

        Baumstark Tiborné sk. 

                     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



Tervezet 

 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018.(XI.21.) önkormányzati rendelete a 

a gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási intézményekben és  

a bölcsődében fizetendő étkezési térítési díjakról szóló  

3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Piliscsév község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1), (2). bekezdésében, felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § 

 

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

 

2. § 

 

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

 

 

3. § 

 

E rendelet 2019. január 1-én lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett      Baumstark Tiborné 

   polgármester        jegyző 

 

 



 

1. melléklet  

 

 

 

Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsődében alkalmazott térítési díjak 

 

 

 

 
Térítési díj (bruttó) Ft/nap 

 Óvoda  Óvoda diétás 

Tízórai 110,- 120,- 

Ebéd 300,- 330,- 

Uzsonna 90,- 95,- 

 

 Bölcsőde Bölcsőde diétás 

Reggeli 105,- 115,- 

Tízórai 45,- 50,- 

Ebéd 360,- 390,- 

Uzsonna 65,- 75,- 

Gondozási díj 300,- 300,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  melléklet  
 
 

 

A Piliscsévi Általános Iskolában Zakladna Škola Čív alkalmazott térítési díjak: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Térítési díj (bruttó) Ft/nap 

 Iskola Iskola diétás 

Tízórai 110,- 120,- 

Ebéd  340,- 370,- 

Uzsonna 90,- 95,- 


