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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. november 24-én tartandó ülésére 

 

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

(VII. 31.) önkormányzati rendelet módosítására és étkezési nyersanyagnorma 

megállapítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Készítette: dr. Sivák Anita jegyző 

  Kosina Mária pénzügyi irodavezető 

Vámosi-Sándor Annamária irodavezető helyettes 

Csibi Lajos intézményvezető 

Kissné Juhász Marianna gazdasági vezető 

Tárgyalta: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Ikt. szám: I/ 10648-2/2022. 

Mellékletek: rendelet-tervezet 

       

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 értelmében a gyermekek napközbeni ellátása 

(gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege.  

 

A Városgondnokság által vezetett főzőkonyhákon az ellátottak nyersanyag normáját 2023. 

január 01-től kezdődően korosztályonként 20%-os mértékben indokolt módosítani. A 

konyhákat üzemeltető intézmény a nyersanyagnorma emelésére irányuló javaslatában 

figyelembe vette a 2022. évi áremelkedéseket, valamint a fogyasztói árindex várható 

növekedését. A korcsoportok tekintetében a napi energiaszükséglet különbözősége miatt 

eltérő mennyiségű és tápanyag tartalmú étkezést kell biztosítani részükre. 

 

A javaslatok kialakítása során figyelembe vett iránymutatások a következők:  

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

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 

 

A Városgondnokság a 2023. január 1-től érvényes nyersanyagnorma emelésre az alábbiak 

szerint tesz javaslatot: 

 

A bölcsődei ellátottakra vonatkozóan 550 Ft/fő/nap nyersanyagköltség indokolt, melyből a 

reggeli 95 Ft, a tízórai 65 Ft, az ebéd 265 Ft, az uzsonna 125 Ft. 

A napi négyszeri étkezést tekintve a bruttó térítési díj 585 Ft/fő összegről 700 Ft/fő 

összegre változik. 

 

Az óvodai étkezők esetén a javasolt nyersanyagköltség 535 Ft/fő/nap, amelyből a tízórai 145 

Ft, az ebéd 265 Ft, az uzsonna 125 Ft.  

A napi háromszori étkezést tekintve a bruttó térítési díj 565 Ft/fő összegről 680 Ft/fő 

összegre változik. 
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A 7-10 éves korosztályba tartozó gyermekekre vonatkozóan 610 Ft/fő/nap 

nyersanyagköltségre tett javaslatot az üzemeltető, melyből a tízórai 140 Ft, az ebéd 345 Ft, az 

uzsonna 125 Ft. A teljes napi étkezésre vonatkozó bruttó térítési díj 650 Ft/fő összegről 780 

Ft/fő összegre változik. 

 

A 11-14 éves korosztály számára javasolt nyersanyagköltség 635 Ft/fő/nap, amelyből a 

tízórai 140 Ft, az ebéd 370 Ft, az uzsonna 125 Ft. A teljes napi étkezésre vonatkozó bruttó 

térítési díj 675 Ft/fő összegről 810 Ft/fő összegre változik. 

 

A 15-18 éves korosztályra vonatkozóan a nyersanyagköltség javasolt összege 480 Ft/fő/nap 

(ebéd esetén), így a térítési díj bruttó összege ennek figyelembevételével 510 Ft/fő összegről 

610 Ft/fő összegre változik naponta. 

 

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

adott intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. A felnőtt étkezést igénybe vevők - ide nem 

értve a szociális étkeztetést igénybe vevők körét - étkezési nyersanyagköltségét 480 Ft/nap/fő 

összegben határozta meg az intézmény. A rezsi 465 Ft/nap/fő összegben növeli a költségeket, 

így a bruttó térítési díj 1.200 Ft/fő/nap összegre változik. A kiszállítás bruttó összege 210 

Ft/fő/adag. 

 

Az étkezési nyersanyagnorma összegét határozatban kell megállapítani, amely jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. 

 

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

kiegészíteni, továbbá a rendelet-tervezetet és a határozati-javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2022. november 17. 

 

 

 

        Tóth József 

            polgármester 
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Határozati javaslat 

……../2022. (………….. sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési 

nyersanyagnorma megállapításra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1., A Képviselő-testület a Városgondnokság által üzemeltetett konyhákra vonatkozóan 2023. 

január 1-től az alábbiak szerint határozza meg az étkezési nyersanyagnorma összegét:   

 

 

 

1./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde konyha                                                adatok Ft-ban 

 A. Megnevezés B. /Nyersanyagnorma nettó 

összege 

a./ óvodás gyermekek (teljes étkeztetés) 535 

- tízórai 145 

- ebéd 265 

- uzsonna 125 

b./ bölcsődés gyermekek (teljes étkeztetés) 550 

- reggeli 95 

- tízórai 65 

- ebéd 265 

- uzsonna 125 

 

2./ Városgondnokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltett 

konyha 

A. Megnevezés B. /Nyersanyagnorma nettó 

összege 

a./ 7-10 éves gyermekek (teljes étkeztetés) 610 

- tízórai 140 

- ebéd 345 

- uzsonna 125 

b./ 11-14 éves gyermekek (teljes étkeztetés) 635 

- tízórai 140 

- ebéd 370 

- uzsonna 125 

c./ 15-18 éves gyermekek 480 

- ebéd 480 

 

 

2., A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a fentiekben szereplő 

nyersanyagnorma szabályozás alkalmazásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Csibi Lajos intézményvezető 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 16/2021. (IX. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) 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 feladatkörben eljárva, Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 16/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, 

valamint  Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 16/2021. (IX. 17.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 

2.§ 

 

 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

Polgár, 2022. november 24.  

 

 

 

  Tóth József     dr. Sivák Anita 

  polgármester         jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2022. ……….…..-én  

 

 

     dr. Sivák Anita 

         jegyző 
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1. melléklet a …./2022. (…...) önkormányzati rendelethez  

 

A rendeletben meghatározott díjak nettó összegben értendőek 

       

1./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde konyha 

A.  

Megnevezés 

B.  

Intézményi térítési díj 

Ft/nap 

a./ óvodás gyermekek (teljes étkeztetés) 535 

- tízórai 145 

- ebéd 265 

- uzsonna 125 

b./ bölcsődés gyermekek (teljes étkeztetés) 550 

- reggeli 95 

- tízórai 65 

- ebéd 265 

- uzsonna 125 

 

2./ Városgondnokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában 

üzemeltett konyha 

A.  

Megnevezés 

B.  

Intézményi térítési díj 

Ft/nap 

a./ 7-10 éves gyermekek (teljes étkeztetés) 610 

- tízórai 140 

- ebéd 345 

- uzsonna 125 

b./ 11-14 éves gyermekek (teljes étkeztetés) 635 

- tízórai 140 

- ebéd 370 

- uzsonna 125 

c./ 15-18 éves gyermekek 480 

- ebéd 480 

 

3./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei gondozás 

A.  

Megnevezés 

B.  

Térítési díj  

számított intézményi térítési díj 240 Ft/nap 

megállapított intézményi térítési díj  240 Ft/nap  

megállapított intézményi térítési díj 5 040 Ft/hónap 

 

 

 

 

 


