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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Káli-Gast  Kft. az óvoda gyermekétkeztetés tekintetében 2016. április 1-től elfogadott és 

érvényesíteni kívánt díja alapján, előkészítésre került annak rendeletben történő módosítása. 

A rendeletet a Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértés esetén 

elfogadásra javasolja, mivel azt a Társulási Megállapodás alapján a Kővágóörs Község 

Önkormányzata rendeletében fogadja el. 

Az előző évek során nem került külön tervezésre a speciális diétás étkeztetés ellátása. A 

jogszabályi változások és a felmerülő igények azonban szükségessé tették, hogy ezen 

szolgáltatás is szabályozásra kerüljön. Így a rendelet tervezet a jelenlegitől eltérően már 

tartalmazza a speciális diétás gyermekétkeztetés intézményi térítési díját. Természetesen ezen 

szolgáltatás csak a jogszabályban meghatározottak alapján vehető igénybe. 

 

A gyermekétkeztetés tekintetében több jogszabály változás történt az elmúlt időszakban. 

Az étkezést ingyenesen igénybe vevők köre az óvodások tekintetében kibővült, (2015. 

szeptember 1-től) valamint a szünidei gyermekétkeztetés vonatkozásában, annak kötelező 

szolgáltatására tekintettel. (2016. január 1.) 

 

  
„21. §165 (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani 

a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását 

biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény vezetője kérelmére 

a) a bölcsődében, 

b) az óvodában, 

c) a nyári napközis otthonban, 

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, 

e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a 

középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek 

számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)-

f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés], 
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g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § 

(1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a 

továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés). 

(2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának 

ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól 

hozzájárulást kérhet.” 

  
„21/A. §167 (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés 

keretében a nem bentlakásos intézményben… 

…….. 

b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az 

óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és 

uzsonna formájában két kisétkezést 

kell biztosítani. 

…… 

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 

a) a települési önkormányzat 

aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá 

ab) a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és 

felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem 

bentlakásos nevelési-oktatási intézményben,” 

„Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés168 

21/B. §169 (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették; 

……… 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok 

nappali intézményében helyeztek el; 

……… 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell 

biztosítani 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, 

feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.” 

 

„Szünidei gyermekétkeztetés170 

21/C. §171 (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi 

munkanapon, 

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet 

időtartamára eső valamennyi munkanapon 
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köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az 

adott gyermek részére biztosítani.” 

 

151. §1034 (1)-(2e)1035 

(2f)1036 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. 

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 
(3a)1037 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. 
(4)1038 A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg 

általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az 21/B. §-ban 

megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ha a fenntartó kizárólag a bölcsődei 

ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi térítési díj 

meghatározásánál a 150. § (1)-(3) bekezdését nem kell alkalmazni. 

(4a)1039 Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, a (4) bekezdés alkalmazásában 

intézményvezető alatt a települési önkormányzat azon intézményének vezetőjét kell érteni, amely a 

gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy 

elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

települési önkormányzathoz fordulhat. Ha a települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja 

a gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és elengedésére 

vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja meg. 

(5)-(8)1040 

(9)1041 A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek nem állami fenntartású 

nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a nem állami 

fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján 21/B. §-ban 

foglaltakon kívül, illetve a 21/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyermekek számára további étkeztetési 

kedvezményt állapíthat meg. 

(10)-(11)1042 

(12)1043 Gyermekétkeztetés esetén a 146. §-t, a 147. § (4) bekezdését, a 148. § (1), (4), (5), (8) és (9) 

bekezdését alkalmazni kell. 

 

 
INDOKOLÁS 

 

A Szolgáltató árajánlata alapján,- annak Társulási Tanács által történő elfogadását követően, - 

szükséges annak rendeleti szintű továbbkövetése. 

 

1.§ (1) bekezdésében szabályozásra került a 2016. április 1-től meghatározott díjakkal 

(általános étrend tekintetében) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja, tízórai, ebéd, 

uzsonna bontásban, mely a nyersanyag normát tartalmazza. 

1.§ (2) bekezdésében szabályozásra került a 2016. április 1-től meghatározott díjakkal 

(speciális diétás étrend tekintetében) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja, tízórai, 

ebéd, uzsonna bontásban, mely a nyersanyag normát tartalmazza. 

 

2.§-ban a rendelet hatályba lépésének a napja került meghatározásra. 

 

 

 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
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A rendelet-tervezet címe:    Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (..….) önkormányzati rendelete az óvodában nyújtott 

gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 

alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/2012. 

(III.19.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: A szolgáltató által érvényesíteni kívánt díj alapján, a 

nyersanyagár figyelembe vételével kerül megállapításra az 

intézményi térítési díj, mely gyermekétkeztetés esetében a 

rezsiköltséget nem tartalmazza.  

Költségvetési hatása:  A Társulás ( fenntartó önkormányzatok ) költségvetésében 

biztosítani szükséges a gyermekétkeztetés vonatkozásában 

megjelenő térítési díj rezsiköltség + Áfa összegét, figyelemmel 

az ingyenes igénybevétel lehetősége miatt lecsökkent bevételre 

és az igényelt normatívára. 

Környezeti, egészségi következményei: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

Egyéb hatása:   Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A szolgáltatás árának rendeleti szintű 

szabályozása. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet 

megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként 

jogszabálysértés valósulna meg, törvényesen a szolgáltató által 

rögzített árak csak így érvényesíthetők és a díjak ennek 

figyelembe vételével alkalmazhatóak. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   - személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: nincs 

 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

../2016.(…) önkormányzati rendelete  

az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 

alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/2012. (III.19.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (2)-(2a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 

óvodafenntartó társulásban résztvevő Önkormányzatok Képviselő-testületei –Kővágóörs 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  - hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az óvodában nyújtott 

gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény 



                                   
megállapításáról szóló 4/ 2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1. §  (1) Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi 

Napköziotthonos Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját 

általános forgalmi adó nélkül az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) tízórai: 80 Ft / nap; 

b) ebéd: 315 Ft / nap; 

c) uzsonna: 80 Ft / nap; 

d) háromszori étkezés: 475,-Ft / nap 

(2) Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi 

Napköziotthonos  Óvodában nyújtott diétás gyermekétkeztetés intézményi térítési díját, 

általános forgalmi adó nélkül az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) tízórai: 45,-Ft / nap; 

b) ebéd: 126,- Ft / nap; 

c) uzsonna: 57,- Ft / nap; 

         d) háromszori étkezés: 228,- Ft / nap” 

 

2. §  Ez a rendelet 2016. április 1-én lép hatályba. 

 

 

 Horváth Dezső        dr. Szabó Tímea 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2016.         

 

dr. Szabó Tímea 

                jegyző 

 

 

 
Határozati javaslat: 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés szerint 

Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodában nyújtott 

gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény 

megállapításáról szóló 4/2012. (III.19.) önkormányzati rendelete módosításával és azt 

elfogadásra javasolja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóörs Község 

polgármesterét értesítse. 

 
Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: február 29. 


