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3. NAPIREND 

E l ő t e r j e s z t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. június 28-i nyilvános  ülésére  

Tárgy:  Az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 

alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló rendelet módosításának véleményezése. 

Előterjesztő:   Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Előkészítette:  Nagy Éva ügyintéző 

 

 ------------------------------    Jogszabállyal nem ellentétes 

 Előterjesztő aláírása 

                     ------------------------------------ 

                    dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az utolsó ülésen a Kővágóörs és Kékkút Községek Óvodai Nevelést Biztosító 

Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanácsa a  Kővágóörsi Óvoda gyermekétkeztetését 

ellátó Káli–Gast Kft. Szolgáltató 2022. augusztus 1. napjától érvényes szolgáltatási árait a 

14/2022. (V.31.) számú határozatával elfogadta.  

Az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díját Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 

alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 10/2018. (X.5.) önkormányzati rendelete 

tartalmazza.  

A jelenleg hatályos rendelet 1. melléklete szerint az Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjai az alábbiak:  

 

1.  Nyersanyagköltség 

(Ft/nap) 

Intézményi  

térítési díj  

(Ft/nap)  

(ÁFA nélkül) 

Diétás  

gyermekétkeztetés  

nyersanyagköltség  

(Ft/nap) 

Diétás  

gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díj 

(Ft/nap) (ÁFA nélkül) 

2. Óvodás gyermek  

napi háromszori étkezése 
560 560 450 450 

3. Óvodás gyermek tízórai 100 100 85 85 

4. Óvodás gyermek ebéd 360 360 265 265 

5. Óvodás gyermek uzsonna 100 100 100 100 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147.§  (1) 

bekezdése szerint a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 

30. napjáig a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, 

által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. 

(XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

 



2 

A szolgáltató az árajánlatban foglalt árat 2022. augusztus 1. napjától kívánja érvényesíteni. Az 

árajánlat alapján a rendeletben az intézményi térítési díjakat is módosítani szükséges.  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) 

bekezdése alapján a 147. §  (1) a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja 

a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés 

kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatás különbözete. 

A Gyvt. 51. § (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. 51.§ (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az 

élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A Gyvt. 51.§ (3a) bekezdése szerint, 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 szolgáltató által benyújtott árajánlat szerint a gyermekétkeztetés nyersanyagértéke:  

tízórai esetében: 140 Ft/ Áfa/adag, 

ebéd esetében: 590 Ft/Áfa/adag 

uzsonna esetében: 180 Ft/Áfa/adag 

összesen: 910 Ft / Áfa/adag  

 

A fentiek alapján elkészült a rendelet tervezete, mely tartalmazza az általános étkeztetésre 

vonatkozó nyersanyagköltséget, valamint az intézményi térítési díjakat.  

A szolgáltató a diétás étkeztetést vásárolt szolgáltatásként biztosítja. A főzőhely szeptemberben 

tud árajánlatot adni az akkori árak alapján, ezért a tervezet a diétás étkeztetésre vonatkozóan 

változást nem tartalmaz.  

 

INDOKOLÁS 

 

A Szolgáltató áremelési igénye alapján,- annak elfogadását követően, - szükséges annak 

rendeleti szintű tovább követése. 

 

1.§-ban szabályozásra került az emelt díjakkal meghatározott (általános étrend tekintetében) a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díja, ÁFA nélkül, tízórai, ebéd, uzsonna bontásban, mely 

a nyersanyag normát tartalmazza, figyelemmel a kerekítés szabályaira. 

 

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

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe:    Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (..….) önkormányzati rendelete az óvodában nyújtott 

étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 

alkalmazható kedvezmény megállapításáról  szóló 10/2018. 

(X.5.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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Társadalmi-gazdasági hatása: A szolgáltató által érvényesíteni kívánt emelt általános étkezés 

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 

igénybevételre és az igényelt normatívára.  

Környezeti, egészségi következményei: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

Egyéb hatása:   Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Szolgáltató jelzése díjemelés miatt. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Szolgáltató nem biztosítja 

a szolgáltatást a továbbiakban. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   - személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható 

kedvezmény megállapításáról szóló 10/2018. (X.5.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

Kővágóörs Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

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

8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az óvodafenntartó társulásban résztvevő 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli 

el:: 

1. § 

Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2021. (VI. 15.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

           Horváth Dezső                                                                           dr. Szabó Tímea 

          polgármester                                                                               címzetes főjegyző 

 

Kihirdetés napja: ………… 

 

                                                                                                                 dr. Szabó Tímea 

                                                                                                               címzetes főjegyző  

https://njt.hu/jogszabaly/1997-31-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
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1. melléklet 

1. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2021. (VI. 15.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező 

lép: 

„ 

 (B) 

(2.) 910 

” 

2. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2021. (VI. 15.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező 

lép: 

„ 

 (C) 

(2.) 910 

” 

3. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2021. (VI. 15.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező 

lép: 

„ 

 (B) 

(3.) 140 

” 

4. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2021. (VI. 15.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező 

lép: 

„ 

 (C) 

(3.) 140 

” 

5. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2021. (VI. 15.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező 

lép: 

„ 

 (B) 

(4.) 590 

” 

6. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2021. (VI. 15.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő mező 

lép: 

„ 

 (C) 

(4.) 590 

” 
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7. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2021. (VI. 15.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező 

lép: 

„ 

 (B) 

(5.) 180 

” 

8. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2021. (VI. 15.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező 

lép: 

„ 

 (C) 

(5.) 180 

” 

 

 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet az általános étkeztetésre vonatkozó nyersanyagköltséget és intézményi térítési 

díjat tartalmazza.  

A 2. §-hoz  

A rendelet hatályba lépése szerepel.  

 

 

Határozati Javaslat: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2022. (…) HATÁROZATA 

 

Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a 

gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló rendelete 

módosításáról szóló rendelete előterjesztés szerinti megalkotásához hozzájárul.  

 

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

döntésről értesítse. 

 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 


