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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2019. november 25.-i ülésére 

 

Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi szabályait a 

23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendeletében állapította meg, melyben rendelkezik a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról is. 

Az önkormányzati rendelet 1. mellékletének 1. pontjában került rögzítésre az óvodában és az 

alsó tagozatos általános iskolában biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi 

térítési díj, valamint a szünidei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja. 

A gyermekétkeztetés térítési díja szabályainak meghatározásáról a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. §-a 

rendelkezik. 

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

az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ugyanezen 

jogszabályhely (4) bekezdése szerin a gyermekétkeztetés személyi térítési díját az 

intézményvezető a fenti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az 

igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 151. § (5) és (5a) bekezdésében megjelölt 

normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. 

A jelenleg hatályos rendelet az óvoda, és az alsó tagozatos általános iskola esetében az alábbi 

intézményi térítési díjat tartalmazza: 

 

„Belegi Pitypang Óvoda: 

 

Tízórai, ebéd, uzsonna 380.- Ft/nap 

 

 - ebből tízórai 80.- Ft/nap 

 ebéd 220.-Ft/nap 

 uzsonna 80.- Ft/nap. 

 

Alsó tagozatos általános iskola: 

 

Tízórai, ebéd, uzsonna 430.- Ft/nap 

 

 - ebből tízórai 100.- Ft/nap 

 ebéd 280.-Ft/nap 

 uzsonna 100.- Ft/nap. 

 

 

A szünidei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 320 Ft.” 



Az étkezést biztosító Tóth Sándor egyéni vállalkozó az önkormányzat rendelkezésére 

bocsátotta a 2020. évi étkezési térítési díjakat, melyek a nyersanyagnorma tekintetében az 

óvoda esetében 105 Ft összegű emelést, az alsó tagozatos általános iskola esetében pedig 139 

Ft összegű emelést mutatnak. A szünidei gyermekétkeztetés esetén az ebéd intézményi térítési 

díja 30 Ft összeggel emelkedik 2020. január 1-től. A 2020. január 1. napjától az óvoda, az alsó 

tagozatos általános iskola, illetve a szünidei étkezés esetében az alábbi intézményi térítési 

díjak lesznek érvényben: 

 

Belegi Pitypang Óvoda: 

 

Tízórai, ebéd, uzsonna 3485.- Ft/nap 

 

 - ebből tízórai 100.- Ft/nap 

 ebéd 285.-Ft/nap 

 uzsonna 100.- Ft/nap. 

 

 

Alsó tagozatos általános iskola: 

 

Tízórai, ebéd, uzsonna 569.- Ft/nap 

 

 - ebből tízórai 120.- Ft/nap 

 ebéd 329.-Ft/nap 

 uzsonna 120.- Ft/nap. 

 

A szünidei gyermekétkeztetés esetében az ebéd intézményi térítési díja 350 Ft. 

 

Az étkezési térítési díj, és a nyersanyagnorma változásának következtében a hatályos 

önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé. 

 

Előzetes hatásvizsgálat: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 

szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. 

 

A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

A fentiek alapján a rendelet-módosítás várható következményeiről – az előzetes 

hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatás adható: 

 



 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: 

 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 

A rendelet módosításának társadalmi hatása a gyermekek szüleinek anyagi helyzetére 

gyakorolt hatásában érhető tetten, a gyermekétkeztetés díjának a szükségszerű megemelése 

következtében. A nyersanyagár figyelembe vételével kerül megállapításra az intézményi 

térítési díj, mely gyermekétkeztetés esetében a rezsiköltséget nem tartalmazza. 

 

ab) környezeti és egészségügyi következmények: 

A rendelet módosításának környezeti következményei nincsenek. Egészségi 

következményei pedig, hogy a gyermekek részére egészségesebb táplálkozás biztosítható. 

 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

Nem releváns. 

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A szolgáltatás árának változása miatt szükséges a rendelet módosítása. A módosítás 

elmaradásának következményeként jogszabálysértés valósulna meg, mivel törvényesen a 

szolgáltató által rögzített árak csak így érvényesíthetők és a díjak ennek figyelembe vételével 

alkalmazhatóak. 

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet módosításának alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 

adottak, az eddigiekhez képest többlet pénzügyi feltételt nem követel meg. 

 

A Jat. 18. §-a szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, 

amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a 

javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható 

hatásait. A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt 

szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § 

szerinti egyeztetési kötelezettségről. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

a jogszabály indokolása is. 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati 

rendelet módosítását. 

 

 

Beleg, 2019. november 20. 

          

 

           Vámosi Róbertné 

            polgármester 


