
1.oldal, összesen: 7 

A rendelet-tervezet elfogadásához 

minősített többség szükséges! 
 

6. ELŐTERJESZTÉS 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2023. január 25. napján 900 órakor tartandó rendes ülésére 

 

Tárgy: Döntés a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.21.) 

önkormányzati rendeletben szabályozott díjtételek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Keresztes Izabella aljegyző                                  

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Keresztes Izabella aljegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekétkeztetés jogszabályi háttér:  

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

(továbbiakban: Gyvt.) 21. § (1) bekezdése szerint 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 bölcsődében, az óvodában, a nyári napközis 

otthonban, az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, 

az általános iskolai és -ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem 

rendelkezik -a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, a fogyatékos gyermekek, tanulók 

nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást 

nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében (a továbbiakban 

együtt: intézményi gyermekétkeztetés), 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).  

A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.  

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja 

az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. A Gyvt. 151. § (4) 

bekezdése szerint a gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) 

bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett 

étkezések számának, valamint a 21/B. §-ban foglalt normatív kedvezményeknek a 

figyelembevételével állapítja meg.  

Ingyenes étkezés biztosításának jogszabályi háttere:  

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés biztosításának jogszabályi hátterét szintén a Gyvt. 

írja elő a 21/B §-ban. Ennek alapján:  

(1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani  

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott 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 
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jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették; b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanuló számára, ha ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy bb) 

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; 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha  

da) nevelésbe vették, vagy  

db) utógondozói ellátásban részesül.  

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

kedvezményével kell biztosítani  

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;  

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, 

hogy 3 az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes 

intézményi gyermekétkeztetésben;  

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.  

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell 

figyelembe venni  

a) a tizennyolc éven aluli,  

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben 

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, illetve szakképzésben részt vevő vagy felsőoktatási 

intézményben nappali képzésben tanuló, és  

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a 

nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél 

elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.  

(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a kérelem 

benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az 

egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező  

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,  

b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket,  

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy 

házastársa által eltartott rokont.  

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti 

az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság 

megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek 

tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja 

szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló 

gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a 

családbafogadó gyámot is érteni kell.  

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak 

egy jogcímen vehető igénybe.  

(7) Ha a szakképzési munkaszerződés alapján duális képzőhelyen folytatott szakirányú 

oktatásban részt vevő személy már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, 

ugyanazon étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetést nem veheti igénybe.  
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(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem 

jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre.  

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali 

rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.  

 

A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás: A mindenkori 

költségvetési törvény szerint az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg 

az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében 

elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és 

externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes 

kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában 

lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott 

költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi 

költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső 

szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. A támogatás felhasználásával 

kapcsolatos szabályok: A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak 

megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű 

kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy az Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 

jogcím és az Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím szerinti 

támogatások egymás között átcsoportosíthatók.  

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított 

intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi 

kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.  

Az élelmiszeráremelkedés hatása a gyermekétkeztetésre:  

A gyermekétkeztetésben felhasznált alapanyagok beszerzési árában az elmúlt kettő évben 

jelentős emelkedés tapasztalható. Az áremelkedések mellett a 37/2014. (IV. 30.) EMMI 

rendeletben előírt élelmezési normakeretek betartása is nehéz feladat elé állította a 

Gyermekétkeztetési Intézményt, de a díjemelési moratórium miatt ennek orvoslása nem 

történhetett meg. Az alapanyagok és a nyersanyag árak növekedésének teljes körű 

bemutatása nem lehetséges, mindenki előtt ismeretes. Fontos hangsúlyozni, hogy a hatósági 

árak a gyermekétkeztetést biztosító szolgáltatókra nem vonatkoznak és emellett a diétás 

étkezést is biztosítani kell, melynek költségei jóval meghaladják a mostani díjakat. Annak 

érdekében, hogy a szolgáltatás színvonalát megőrizzük, a diétás étkezést biztosítani tudjuk 

és a hatályos jogszabályi előírások betartásának feltételeit is biztosítsuk – az ellátottak 

teherviselő képességét is figyelembe véve javaslatot teszek a gyermekétkeztetés élelmezési 

nyersanyagnormájának 2023. február 1. napjától történő emelésére. A nyersanyagnorma 

megállapítását követnie kell a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai megállapításának 

is. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a 

gyermekétkeztetés térítési díja adóköteles, 27% áfa-t tartalmaz. A meghatározott térítési 

díjakat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés 

szabályairól szóló 2008. évi III. törvény rendelkezései szerinti kerekítés szabályainak 

figyelembevételével szükséges megállapítani. A díjemelés elkerülhetetlenségét az is 

mutatja, hogy más önkormányzatok is éltek a lehetőséggel, hogy a térítési díjaikat 

megemeljék és így biztosítani tudják a jogszabályoknak megfelelő étkeztetést. Ugyanakkor 

az elmúlt időszakban a nyersanyagárak mellett az energiaárak is nagy mértékben 

megemelkedtek. A felülvizsgálat eredményeképpen a képviselő-testület dönthet díjtételek 

mértékének megváltoztatásáról, vagy kedvezmények biztosításáról. 
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Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 

5/2018. (IX.21.) önkormányzati rendeletben szabályozott díjtételeken módosítani kíván, 

javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 1/2023. (I.25.) rendelet-tervezete 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Medina, 2023. január 18. 

 

        Vén Attila sk. 

            polgármester 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

 

 a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

szóló 1/2023 (I.25.) rendelet-tervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

 

A rendelet meghozatalára a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 29.§ (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján kerül sor. 

A rendelet a gyermekétkeztetés térítési díjain változtat. 

A rendelet-tervezet összhangban van az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel. 

 

Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz: A rendelet 1. számú melléklete a gyermekétkeztetés térítési díjain változtat. 

2.§-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

szóló 1/2023 (I.25.) rendelet-tervezethez 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az étkezési térítési díjak mértékének 

nagymértékű emelése esetlegesen azt a hatást válthatja ki, hogy az étkeztetést kevesebben 

veszik igénybe, így kapacitás csökkenés következhet be. Költségvetési hatása: az 

önkormányzat amennyiben az árváltozásokra nem talál plusz forrást úgy a közétkezéshez 

nagyobb összeget kell biztosítania a saját forrásaiból e célra.  

 

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 
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A jogszabály megalkotásának szükségessége: a képviselő-testület saját döntésén alapul. 

 

A jogalkotás elmaradásának következményei: nem releváns. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: rendelkezésre állnak. 

 

Medina, 2023. január 23. 

 

 

       dr. Keresztes Izabella 

        aljegyző 
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1. számú melléklet az. előterjesztéshez 

 

 

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 3/2023. (I.25.) rendelet-tervezete 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, továbbá a 151. § (2f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 26-án lép hatályba. 

 

 

Vén Attila    dr. Keresztes Izabella 

polgármester     aljegyző 

 

 

Kihirdetve: 2023. január 26. 

 

   dr. Keresztes Izabella    

     aljegyző 
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1. melléklet a …/2023 (I.26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

BÖLCSŐDEI ÉTKEZTETÉS 

  Egy ellátottra jutó napi intézményi 

térítési díj összege (Ft) 

 

Nettó Bruttó 

1. Reggeli 160 203 

2. Tízórai 115 146 

3. Ebéd 400 508 

4. Uzsonna 130 165 

5. Összesen: 805 1022 

                                                                

 

ÓVODAI ÉTKEZTETÉS 

  Egy ellátottra jutó napi intézményi 

térítési díj összege (Ft) 

 

Nettó Bruttó 

1. Tízórai 160 203 

2. Ebéd 430 546 

3. Uzsonna 150 190 

4. Összesen: 740 939 

 

 

 

 

 

 
 


