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Tárgy:Az étkezési térítési díjakról szóló 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban 
Gyvt.) 29. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások esetében fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. A 
Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a települési 
önkormányzat állapítja meg. 
 
A Gyvt. 21/A. § (1), (3) és (5) bekezdése szerint a települési önkormányzat biztosítja a 
gyermekétkeztetést az általa fenntartott bölcsődében, óvodában és a közigazgatási területén az állami 
intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményben, illetve kollégiumban. Az önkormányzat a Gyvt. 151. § (2f) bekezdése 
szerint megállapítja az intézményi térítési díjat. A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy 
ellátottra jutó napi összege.  
A meghatározott térítési díjak még az ÁFA-t nem tartalmazzák, a szülők által fizetendő személyi 
térítési díj ezeknek a díjaknak ÁFA-val növelt és kedvezményekkel csökkentett összege. 
 
Az emelés oka a nyersanyag, rezsi és munkaerő költségek drasztikus emelkedése. 
A térítési díjaknál az általános infláció 14,5% százalékot vettük alapul az élelmiszerek, rezsi, 
munkabérek emelkedése ennél jóval magasabb ezért 2023-ban is jelentős saját plusz forrást kell 
biztosítani az étkezéshez. 

 
Kérem, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjenek. 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének….. /2023.(I.27.) önkormányzati 

rendelete az étkezési térítési díjakról szóló 
5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontja alapján és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 
valamint 151.§ (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6,8. és 8a. pont alapján 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § A az étkezési térítési díjakról szóló 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet1 melléklete 
helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § A rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba. 
 
 

Hebling Zsolt      Báró Béla 
polgármester      jegyző 
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1.melléklet a …./2023.(I.27.)  önkormányzati rendelethez 

 
      „1.melléklet az 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A Napraforgó Óvoda és Bölcsőde konyháján alkalmazandó étkezési térítési díjak 
Ft/ellátási nap 

Megnevezés Intézményi térítési díj amely a hatályos 
jogszabályban meghatározott általános 
forgalmi adó összegét nem tartalmazza 

Bölcsődei étkezési térítési díj (napi négyszeri étkezés) 515 

Óvodai étkezési térítési díj (napi háromszori étkezés) 585 

Iskolai étkezési térítési díj(ebéd) 475 

Iskolai étkezési térítési díj (napi háromszori étkezés) 710 

Kézilabdás étkezési térítési díj (ebéd) 540 

Kézilabdás étkezési térítési díj (napi háromszori étkezés) 795 

Kézilabdás étkezési térítési díj(napi négyszeri étkezés) 1310 

Vendégétkezés étkezési térítési díj (ebéd) 1055 

Dolgozói étkezési térítési díj (ebéd) 585 

 
„ 
 
 
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiakról 
tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet. 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 

 társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a térítési díjak emelésével biztosítható a szolgáltatások 
folyamatos, magas színvonalú ellátása. 

 környezeti, egészségi következménye: nincsen 

 adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen 

 jogszabály módosításának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a 
jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség. 

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
nem jelent többletet az eddigiekhez képest 


