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J A V A S L A T 
 

    -  a Képviselő-testületnek – 
 
a gyermekétkeztetés térítési díjáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
A Képviselő-testület a 22/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el a 2014. évre 
érvényes gyermek-étkeztetési térítési díjakat. 
 
Jelenleg a térítési díj a nyersanyagnorma 127 %-a, célszerű azonban a 2014-ben érvényes 
térítési díjakat az inflációval közel azonos mértékben, 2,5 %-kal megemelni, hiszen az 
étkeztetés költsége több mint kétszerese a nyersanyagnormának. Az étkeztetés fedezetét 
három forrás adja: 

− A fizetésre kötelezett ellátottak által befizetett térítési díj /önkormányzati rendelet 
alapján/ 

− Az ingyenes vagy 50 %-os térítési díjat fizetők után járó állami támogatás  
/kb.88,5 eFt/fő/év/ 

− Az előző két forrás feletti rész az önkormányzati kiegészítés /20-25 m Ft/ 
 
Nagyobb mértékű emelésre azonban a családok anyagi helyzete miatt nincs lehetőség. 
Normatív állami támogatást (kb.88,5 e Ft/fő évente) az ingyenes és 50 %-os térítési díjat 
fizetők után biztosítja az állami költségvetés, melynek felhasználásával el kell számolni.   
 
A jogszabályban előírt mennyiségi és tápérték kötelezettségnek a Sárospataki 
Közszolgáltatási Kft. eleget tesz, a nyersanyag-felhasználása a normán belül marad, így annak 
növelését nem kezdeményezte a társaság. 
 
A gyermekélelmezés térítési díjkedvezményének megállapítása a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  alapján történik.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
szóló rendeletet. 
 
 
Sárospatak, 2014. november 12.        
                                                                        
                                                                                  dr. Vitányi Eszter                                                       
                                                                                jegyző   
Készítette:Poncsák Ferenc 
                gazdálkodási irodavezető 

 
 



SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

________/2014. (…….) önkormányzati rendelete 
 

a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A Sárospatak közigazgatási területén levő – az önkormányzat vagy intézménye által 
biztosított étkeztetés után – nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek napközbeni 
ellátásáért az alábbi napi térítési díjat kell fizetni: 
 

1. A bölcsődei napi négyszeri étkezés térítési díja: 300 Ft 
  
2. Az óvoda napi háromszori étkezési térítési díja: 300 Ft 
  
3. A középiskolai kollégiumi napi háromszori étkezés térítési díja: 644 Ft 
    3.1. reggeli     149 Ft 
    3.2. ebéd     312 Ft 
    3.3. vacsora     183 Ft 
  
4. Az általános  iskolai  napi háromszori étkezés térítési díja: 386 Ft 
    4.1. tízórai       70 Ft 
    4.2. ebéd     246 Ft 
    4.3. uzsonna       70 Ft 
  
5. A középiskolai ebéd térítési díja: 312 Ft 
  
6. Általános  iskolai  kollégium napi ötszöri étkezés térítési díja: 670 Ft 
    6.1. reggeli     129 Ft 
    6.2. tízórai       70 Ft 
    6.3. ebéd     246 Ft 
    6.4. uzsonna       70 Ft 
    6.5. vacsora     155 Ft 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
 

2. § 
 
(1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 22/2013. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelet. 
 



I N D O K O L Á S 
 
 
 

Általános indokolás 
 
 
A Képviselő-testület a 22/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el a 2014. évre 
érvényes gyermek-étkeztetési térítési díjakat. 
Jelenleg a térítési díj a nyersanyagnorma 127 %-a, célszerű azonban a 2014-ben érvényes 
térítési díjakat az inflációval közel azonos mértékben, 2,5 %-kal megemelni, hiszen az 
étkeztetés költsége több mint kétszerese a nyersanyagnormának. Az étkeztetés fedezetét 
három forrás adja: 

− A fizetésre kötelezett ellátottak által befizetett térítési díj /önkormányzati rendelet 
alapján/ 

− Az ingyenes vagy 50 %-os térítési díjat fizetők után járó állami támogatás  
/kb.88,5 eFt/fő/év/ 

− Az előző két forrás feletti rész az önkormányzati kiegészítés /20-25 m Ft/ 
Nagyobb mértékű emelésre azonban a családok anyagi helyzete miatt nincs lehetőség. 
Normatív állami támogatást (kb.88,5 e Ft/fő évente) az ingyenes és 50 %-os térítési díjat 
fizetők után biztosítja az állami költségvetés, melynek felhasználásával el kell számolni.   
A jogszabályban előírt mennyiségi és tápérték kötelezettségnek a Sárospataki 
Közszolgáltatási Kft. eleget tesz, a nyersanyag-felhasználása a normán belül marad, így annak 
növelését nem kezdeményezte a társaság. 
A gyermekélelmezés térítési díjkedvezményének megállapítása a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján történik.  
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 

az 1. §-hoz 
 
A Sárospatak közigazgatási területén levő – az önkormányzat vagy intézménye által 
biztosított étkeztetés után – nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek napközbeni 
ellátásáért fizetendő napi térítési díjat tartalmazza, mely az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza. 
 
 

a 2. §-hoz 
 
A módosító rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba és ekkor hatályát veszti a 
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 22/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 
 



 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

......./2014. (..........) önkormányzati rendelete 
 

a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 
 
1. A jogszabály-tervezet hatásai 
 
1.1. Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezetnek társadalmi hatásai nincsenek. 
 
1.2. Gazdasági, költségvetési hatás 
A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 
 
1.3. Környezeti, egészségi következmények 
A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 
 
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem rendelkezik. 
 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Magasabb szintű jogszabályok rendelkezésével való összhang biztosítása. 
 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A rendelet-tervezet nem jár a feltételek módosításával, a meglévő szervezetrendszer és tárgyi, 
pénzügyi feltételek biztosítása elegendő. 
 
 
 
 
 


