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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a 
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 
 
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások 
intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatás különbözete. 
 
A Képviselő-testület 2014. március 14-i rendkívüli nyilvános ülésén állapította meg a 
gyermekétkeztetés térítési díjainak szolgáltatási önköltségét és az intézményi térítési díjakat. 
A szülők által fizetendő díjak emelésére nem került sor. 
 
A rendelet jelenlegi módosítása azért szükséges, mert a gyakorlati alkalmazás során felmerült 
elszámolási nehézségeket megkönnyítené, ha a jelenlegi elszámolási rendről áttérnénk a 
térítési díjak utólagos befizetésére és elszámolására. 
 
Az intézményekkel történt egyeztetések és a Hivatal Pénzügyi Irodájának visszajelzései 
alapján a jelenlegi elszámolási rendszer meglehetősen nehézkes. A szülők az adott hónapra 
előre fizetik be gyermekük étkezési térítési díját. Gyakran előfordulnak azonban hiányzások, 
így a szülőknek túlfizetése keletkezik, melyet csak a következő hónapban tudnak jóváírni a 
számukra, illetve, ha a gyermek tartósan hiányzik, akkor ennél későbbi időpontban. A 
Pénzügyi Iroda javaslata az volt, hogy a Képviselő-testület módosítsa a rendeletet oly módon, 
hogy tegye lehetővé az étkezési térítési díjak utólagos megfizetését. Így a szülő, törvényes 
képviselő a gyermeke által a befizetést megelőző hónapban ténylegesen elfogyasztott étel 
ellenértékét fizetné ki. Javaslat érkezett továbbá arra nézve is, hogy a májusi és júniusi térítési 
díjakat egyben, a tanév utolsó hetében kelljen befizetni. 



  

 
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a 
gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait a települési önkormányzat 
állapítja meg. 
 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint: „Ha a fenntartó 
eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi 
időtartamra előre kell megfizetni.” 
 
Fent hivatkozott jogszabályhelyből következik, hogy a fenntartó eltérően is rendelkezhet. A 
gyakorlati tapasztalatok alapul vételével javaslom, hogy élve a jogszabály adta lehetőséggel, 
módosítsuk a rendeletet oly módon, hogy a gyermekétkeztetés térítési díját utólag lehessen 
befizetni, megkönnyítve így a fizetendő összegek beszedését és elszámolását. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról 
szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendeletet-tervezetet elfogadja 
és __/2014. (_._) számon önkormányzati rendeletei 
közé iktatja. 
 
 

Tapolca, 2014. szeptember 10. 
 
 
 
 

  Császár László  
    polgármester 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
__/2014. (_. _.) önkormányzati rendelete 

 
a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló  
30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2a) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A térítési díjakat utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell 
megfizetni. A május és június havi térítési díjakat egy összegben, legkésőbb június második 
hetének végéig kell megfizetni.” 
 

2. § 
 

A rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Tapolca, 2014. szeptember 26. 
 
 
 
 
   Császár László   Ughy Jenőné 
    polgármester         jegyző 
 
 
 



  

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) 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. [...] 
 
(2) 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 gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az 
alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának társadalmi és költségvetési hatása, hogy könnyebbé válik a térítési 
díjak elszámolása. Mind a szülők, mind az intézmények számára átláthatóbb, ha a gyermekek 
által a befizetést megelőző hónapban ténylegesen igénybe vett étkezés ellenértékét fizeti meg 
a szülő/törvényes képviselő. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem jelent, inkább megkönnyíti az 
intézmények és a Hivatal Pénzügyi Irodája számára a térítési díjak nyilvántartását, 
könyvelését.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Releváns következmények nincsenek. A rendelet módosítását célszerűségi okok indokolják. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi, 
személyi, szervi és tárgyi feltételt nem igényel.  

 
 


	HATÁROZATI JAVASLAT

