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ELŐTERJESZTÉS 
 

Képviselőtestület 2019. február 21-i ülésére 
 
 

Tárgy: 2019. évi étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
  

Tisztelt Képviselő-Testület! 
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet előírja, hogy a térítési díj fizetésére kötelezett a helyi önkormányzat rendeletében foglaltak 
szerint köteles a személyi térítési díjat megfizetni.  
 
A rendelet már tartalmazza az óvodai és bölcsődei étkezési térítési díj összegét, azonban nem 
rendelkezik külön annak megfizetési módjáról.  
 
A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) a) pontja úgy fogalmaz, hogy ha a fenntartó eltérően 
nem rendelkezik, a személyi térítési díjat gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi időtartamra előre 
kell megfizetni. 
 
A könnyebb átláthatóság érdekében javasoljuk, hogy a térítési díjakat, tárgyhót követő hó 10. napjáig 
lehessen befizetni, így mindenki a ténylegesen elfogyasztott mennyiség ellenértékét térítené meg. 
Javasoljuk továbbá a térítési díjak mindegyikét a rendeletben feltüntetni, hogy a díjfizetés időpontja 
minden étkezést igénybevevő számára egységes lehessen. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendeletet módosítást elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Alsóörs, 2019. február 13. 
     Tisztelettel: 
 
         Hebling Zsolt 
          polgármester 
 
 
 
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelete 

az étkezési térítési díjakról  
 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében 
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az alsóörsi Napraforgó Óvoda és Bölcsődére, valamint az intézmény 
által biztosított étkezést igénybe vevőkre.” 

 
2. § A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátásának 2019. évi intézményi térítési díját, az 
Endrődi Sándor Református Iskola és Kézilabda utánpótlás Központ által fizetendő térítési díjakat, a 
kedvezményes nyugdíjas térítési díjat, a vendégétkezők által fizetendő térítési díjat, valamint a 
kedvezményes dolgozói térítési díjat, az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.” 
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3. § Az étkezési térítési díjakat, tárgyhót követő hó 10. napjáig, készpénzben kell befizetni a 
Napraforgó Óvoda és Bölcsőde pénztárába, melyről az élelmezésvezető számlát állít ki.” 
 
4.§ A rendelet 2019.március 1. napján lép hatályba  
 
5.§ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Alsóörs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 12/2018.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
 
 
            Hebling Zsolt       Báró Béla 
  polgármester        jegyző 
 

1. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A Napraforgó Óvoda és Bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjak 
Ft/adag 

Megnevezés Nettó nyersanyag 
norma 

ÁFA Bruttó térítési díj 

Bölcsődei étkezési térítési díj 
(napi négyszeri étkezés) 

330 90 420 

Óvodai étkezési térítési díj (napi  
háromszori étkezés) 

370 100 470 

Iskolai ebéd 307 83 390 

Iskolai  3 x étkezés 457 123 580 

Kézilabdás ebéd 346 94 440 

Kézilabdás 3 x étkezés 504 136 640 

Kézilabdás 4 x étkezés 898 242 1140 

Nyugdíjas ebéd (10 % kedv.) 527 143 670 

Vendég étkezők ebéd 614 166 780 

146/2016. (X.4.) önkormányzati 
határozat alapján a 
kedvezményes dolgozói ebéd” 

394 
 

106 500 

 
 
 
 
 

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a 
fenntartó önkormányzat dönt. 
 
A szabályozás várható következményei 
 

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet megalkotásával a térítési díj ez 
alapján kerül meghatározásra 

b) Környezeti és egészségi következménye: nincs 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

 
Személyi, tárgyi , pénzügyi feltételek 
 

a) személyi feltétel: adott 
b) tárgyi feltétel: adott 
c) szervezeti feltétel: adott 
d) pénzügyi feltétel: adott 


