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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. december 14-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015.  

  (VII.31.) rendelet módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Készítette: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Kissné Juhász Marianna gazdasági vezető 

Léka Gyuláné pénzügyi előadó 

Tárgyalta: Pénzügyi és gazdasági bizottság, 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ikt. szám: _______________/2017. 

Mellékletek: 1 db 

  

           

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal köteles felülvizsgálni a költségvetési 

intézményeknél alkalmazott, az ellátottakat érintő étkezési térítési díjakat és dönthet azok 

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

törvény 151.§ (3) bekezdése értelmébe a gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) 

intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 

összege.  

 

A javaslatok kialakítása során figyelembe vett iránymutatások a következők:  

 

- 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, 

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 

 

Az intézményi alkalmazottak, valamint a vendég-étkezők térítési díjának megállapítása nem a 

képviselő-testület hatásköre, az adott intézmény vezetőjének a joga. A vendégétkezők térítési 

díj megállapítására vonatkozó szabályokat a 3/2006. sz. jegyzői intézkedés határozza meg, 

mely szerint az alkalmazandó díjaknak az önköltségi árat meg kell haladniuk, az eltérés 

maximálisan az önköltség 100 %-a lehet. 

 

A 2018. január 1-től alkalmazandó étkezők térítési díjaira vonatkozóan a 

Városgondnokság által tett javaslatok az alábbiak:  

 

A bölcsődei ellátottakra vonatkozóan a nyersanyagnorma a napi étkezésekre lebontva az 

alábbiak szerint alakul: reggeli 57 Ft (Áfá-val 72 Ft) tízórai 37 Ft  (Áfá-val 47 Ft)  ebéd 177 

Ft (Áfá-val 225 Ft)  uzsonna 81 Ft (Áfá-val 103 Ft). 

A napi négyszeri étkezést tekintve a bruttó térítési díj 434 Ft/fő összegről 447 Ft/fő 

összegre változik.  

 

Az óvodai étkezők esetében a nyersanyagnorma az alábbiak szerint alakul: tízórai 90 Ft (Áfá-

val 114 Ft), ebéd 173 Ft (Áfá-val 220 Ft), uzsonna 81 Ft (Áfá-val 103 Ft).  

A napi háromszori étkezést tekintve a bruttó térítési díj 424 Ft/fő összegről 437 Ft/fő 

összegre változik.  
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A 7-10 éves korosztályba tartozó gyermekre vonatkozóan 373 Ft/fő/nap nyersanyagköltségre 

tett javaslatot, melyből a tízórai 86 Ft (Áfa-val 109 Ft), az ebéd 213 Ft (Áfa-val 271 Ft), az 

uzsonna 74 Ft (Áfa-val 94 Ft) egy napra jutó nyersanyagnormáját képezi. A napi háromszori 

étkezést tekintve a bruttó térítési díj 461 Ft/fő összegről 474 Ft/fő összegre változik.  

A 11-14 éves korosztály számára egy napra, egy főre jutó javasolt nyersanyagköltség 398 Ft, 

amelyen belül a tízórai 86 Ft (Áfa-val 109 Ft), az ebéd 238 Ft (Áfa-val 302 Ft), az uzsonna 74 

Ft (Áfa-val 94 Ft), a teljes étkezés bruttó étkezési díj 493 Ft/fő összegről 505 Ft/fő összegre 

változik. 

  

A 15-18 éves korosztályra vonatkozóan a nyersanyagköltség egy főre jutó összege 300 Ft 

(Áfa-val 381 Ft), így a térítési díj bruttó összege ennek figyelembe vételével 370 Ft/fő/nap 

összegről 381 Ft/fő/nap összegre változik.  

 

A felnőtt étkezést igénybe vevők – ide nem értve a szociális étkeztetésben igénybe vevők 

körét - nyersanyagköltségét 315 Ft/nap/fő összegben határozta meg az intézmény, a 

rezsiköltség 299 Ft, így a bruttó térítési díj 760 Ft/fő összegről 780 Ft/fő/nap összegre 

változik.  

  

A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj 

mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is személyi térítési díj állapítható 

meg. A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe kell venni a család rendszeres havi 

egy főre jutó jövedelmét. A gyermekek napközbeni ellátása esetén, ha annak keretében 

étkezést is biztosítanak, a személyi térítési díj összege a család egy főre eső jövedelmének 25 

%-át nem haladhatja meg.  

 

Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetén szolgáltatásonként kell 

meghatározni.  

A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj alapjául az élelmezés nyersanyagköltségével 

csökkentett szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatás különbözete szolgál. Az önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján kell 

megállapítani, amely ha a tárgyidőszak gazdasági folyamatai indokolják év közben egy 

alkalommal korrigálható.  

Bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető – a fenntartó döntésétől függően – a bölcsődei 

ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat, amely nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.  

A fenntartó az intézményi térítési díj összegét a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb 

összegben is meghatározhatja.  

 

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

értelmében a „150. § (5) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj 

fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. 

(6) Bölcsőde esetében 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 

c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének, 

d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy 

gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gondozását 

térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj - a 21/B. § (1) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével - csak az étkezésért kérhető.” 
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Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény határozza meg azon 

tevékenység körét, amelyek a közérdekű jellegre való tekintettel adó alóli mentességet 

élveznek. A törvény erejénél fogva mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás – az étkeztetés 

kivételével, ha ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg – és ahhoz szorosan 

kapcsolódó termékértékesítés, amelyet bölcsődei ellátás keretében közszolgáltató – ilyen 

minőségben – teljesít.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29. ) Kormányrendelet 9. §  (3) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját – 

a fenntartó eltérő döntése hiányában – akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a 

gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője a bölcsődei gondozási díj emelését nem 

javasolja, így a 2016. január 1-től alkalmazott térítési díjak alapján a bölcsődei gondozási díj 

számított összege 428 Ft/nap. Intézményi térítési díjként 250 Ft/nap, havonta fizetendő térítési 

díjként 5.250 Ft összeget javaslok megjelölni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék. 

 

  

Polgár, 2017. december 07. 

      

 

  

Tisztelettel: 

 

  

 

  

                  Tóth József 

                 polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (…...) önkormányzati rendelet-tervezete 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati 

rendelet 5. sz. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város 

Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város 

Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2018. január 1. napjával lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2017. december 14.  

 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2017. december ……..-én. 

 

      

dr. Váliné Antal Mária 

         címzetes főjegyző 
 


