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1            ELŐTERJESZTÉS – 3.1. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. július 28. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: jegyző, aljegyző 
Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 

 
 

A tárgyalandó témakör: 
A gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról 

szóló 12/2018. (XII.18.) rendelet módosítása 
 
 
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 jelenlegi térítési díjakat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2018. (XII. 
18.) önkormányzati rendelete határozza 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 veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján 
az Önkormányzatoknak 2022. július 1-jétől újból lehetőségük van díjat emelni azzal a kitétellel, 
hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján: fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét 
növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, vagyis 
legkorábban szeptember 1-jei hatálybalépéssel lenne lehetőségünk díjemelésre. 
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Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: A gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltség és 

térítési díj megállapításáról szóló 12/2018. (XII.18.) rendelet 

módosítása 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítőjének 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következményeit. 

Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat 

képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően. 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása van. A veszélyhelyzetben 

nem lehetett a gyermekétkeztetés térítési díját emelni, mely jelentős terhet rótt az 

önkormányzatra. A térítési díjak emelése révén az önkormányzat nagyobb bevételhez fog jutni. 

 

Környezeti, egészségi hatása: 

A rendelet módosításának környezeti, egészségi hatása nincsen. 

 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet előkészítése a munkálatokban résztvevőknek különösebb adminisztratív terhet nem 

jelent. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a növekvő nyersanyagárak miatt további terhet ró 

az önkormányzatra a gyermekétkeztetési feladat ellátása. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. A pénzügyi 

feltételek biztosítottak. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a rendelet módosítását az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezet szerint. 
 
Nagymaros, 2022. július 26.          
 
         Heinczinger Balázs s.k. 

              polgármester 
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Rendelet-tervezet 

 
Nagymaros Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
 __/2022. (VII. __.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról 
szóló 12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (2) bekezdés e) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában és a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a gyermekétkeztetésben 
alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról szóló 12/2018. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról szóló 
12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1.  § a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége és intézményi térítési díja napi összegét a következők 
szerint állapítja meg:   
napi háromszori étkező óvodás gyermek) 

„aa) nyersanyagköltség 545 Ft 
ab) térítési díj 630 Ft” 

(2) A gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról szóló 
12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1.  § b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége és intézményi térítési díja napi összegét a következők 
szerint állapítja meg:   
napi háromszori étkező alsó tagozatos iskolás gyermek) 

„ba) nyersanyagköltség 650 Ft 
bb) térítési díj 725 Ft” 

(3) A gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról szóló 
12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1.  § c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége és intézményi térítési díja napi összegét a következők 
szerint állapítja meg:   
napi egyszeri étkező alsó tagozatos iskolás gyermek) 

„ca) nyersanyagköltség 390 Ft 
cb) térítési díj 490 Ft” 

(4) A gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról szóló 
12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1.  § d) pont da) és db) alpontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
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(A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége és intézményi térítési díja napi összegét a következők 
szerint állapítja meg:   
napi háromszori étkező felső tagozatos iskolás gyermek) 

„da) nyersanyagköltség 690 Ft 
db) térítési díj 750 Ft” 

(5) A gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról szóló 
12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1.  § e) pont ea) és eb) alpontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége és intézményi térítési díja napi összegét a következők 
szerint állapítja meg:   
napi egyszeri étkező felső tagozatos iskolás gyermek) 

„ea) nyersanyagköltség 405 Ft 
eb) térítési díj 510 Ft” 

(6) A gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról szóló 
12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1.  § f) pont fa) és fb) alpontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége és intézményi térítési díja napi összegét a következők 
szerint állapítja meg:   
speciális étkezési igény esetén háromszori étkezés) 

„fa) nyersanyagköltség 1150 Ft 
fb) térítési díj 1160 Ft” 

(7) A gyermekétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról szóló 
12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1.  § g) pont ga) és gb) alpontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége és intézményi térítési díja napi összegét a következők 
szerint állapítja meg:   
speciális étkezési igény esetén egyszeri étkezés) 

„ga) nyersanyagköltség 565 Ft 
gb) térítési díj 645 Ft” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
Nagymaros, 2022. július ___. 
 
 

Heinczinger Balázs        Eőryné dr. Mezei Orsolya 
 polgármester                  jegyző 

 
 
A rendeletet kihirdettem: 
Nagymaros, 2022. július ___. napján 
 

             Eőryné dr. Mezei Orsolya 
                         jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
bekezdése értelmében az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Erre 
figyelemmel az önkormányzati rendelet a térítési díjak összegét módosítja. 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 
alapján az Önkormányzatoknak 2022. július 1-jétől újból lehetőségük van díjat emelni azzal a 
kitétellel, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a 
alapján: fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési 
kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak 
el kell telnie, vagyis legkorábban szeptember 1-jei hatálybalépéssel lenne lehetőségünk 
díjemelésre. 

 

 
 
 
 

   
 
 
                

 


