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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, melynek mértékét, részletszabályait a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI. 1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) tartalmazza.  

A Gyvt 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat 
biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.  

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja 
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  

 A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok 
alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy 
alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 2022. 
június 30. napjáig nem adott lehetőséget a képviselő-testületeknek arra, hogy bizonyos 
szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét megemeljék (ilyen az étkezési térítési díj is). Ezt a 
tilalmat a jogalkotó nem hosszabbította meg, így 2022. július 1. napjától adott a lehetőség ennek 
emelésére. 

A gyermekétkeztetést városunkban a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. (a továbbiakban: 
Kft.) közreműködésével biztosítjuk valamennyi nevelési és oktatási intézményben.  
 



A Gyvt. fentebb hivatkozott, 147. § (3) bekezdése lehetőséget ad évente egy alkalommal az 
intézményi térítési díj korrigálásra, ha azt tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Amennyiben 
tehát olyan helyzet áll elő, amely miatt a Kft. gyermekétkeztetéssel kapcsolatos költségei 
változnak, lehetőségünk van az intézményi térítési díjak év közbeni korrigálására.  

Az Ör. jelenlegi módosítását a Kft. ügyvezetőjének jelzése indokolja, miszerint a főzési 
alapanyagok extrém áremelkedése miatt, mely itt még valószínűleg nem áll meg, a korábban 
elfogadott nyersanyagnormák tovább nem tarthatóak. 

Az ügyvezető a bölcsődei, az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetések esetében a 
nyersanyagköltség 30 %-os mértékű emelésére tett javaslatot. A nyersanyagköltség az 
intézményi térítési díj alapja, ez gyakorlatilag a szülők által fizetendő térítési díj. 

A gyermekek napközbeni ellátása körébe tartozó bölcsődei gondozás intézményi térítési díját a 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet tartalmazza, így a bölcsődei intézményi térítési díj 
módosítását külön előterjesztésben végezzük el.  

A 2022. szeptember 1-től hatályos intézményi térítési díjak az alábbiak szerint alakulnának:   

 

A  B  D  C  

Korosztály  Étkezés  

Szülők által 
fizetendő  

intézményi  
térítési díj 

2022. 
augusztus 31. 
napjáig (Ft-

ban)  

Szülők által 
fizetendő  

intézményi  
térítési díj 2022. 
szeptember 1. 

napjától (Ft-ban)  

Térítési díj 
változás 

mértéke (Ft-
ban) 

Óvoda  3x étkezés  345  453  +108 

Általános 
iskola  3x étkezés  435 567  + 132 

Általános 
iskola  ebéd  285  370  + 85 

Középiskola  reggeli  160  213 + 53 

Középiskola  ebéd  310  405  + 95 

Középiskola  vacsora  230  303 + 73 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen.  

  
Tapolca, 2022. augusztus 1. 
  
  

    Dobó Zoltán   
    polgármester  



 
DÖNTÉSI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
151. § (2f) 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. § 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI. 1.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.  
 
 
  
Tapolca, 2022. augusztus 
  
  
  
     

          Dobó Zoltán                                                dr. Iker Viktória  
          polgármester                                                        jegyző   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  
 
 



 
1. melléklet 

„1. melléklet 
 A B C 

1 Korosztály Étkezés Intézményi térítési díj 
napi összege 

2 Óvoda 3xétkezés 453 

3 Általános iskola 3xétkezés 567 

4 Általános iskola ebéd 370 

5 Középiskola reggeli 213 

6 Középiskola ebéd 405 

7 Középiskola vacsora 303 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Ör. 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 intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI. 1.) 
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, gazdasági, költségvetési hatása elsősorban az 
Önkormányzat és a szolgáltató gazdálkodásában fog megjelenni. A jelen módosítás a 
szolgáltatást igénybe vevők részéről fizetendő díj emelkedése okán jelent változást.  
  
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.   
  
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei  
Az intézményi térítési díj megállapítását minden fenntartónak kötelessége megállapítani a 
tárgyév április 1-jéig, és indokolt esetben pedig egy alkalommal módosíthatja ezt. A módosítás 
elmaradása a tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet veszteségeit növeli, amely az ellátás 
biztonságát veszélyezteti.   
  
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
A Tervezet elfogadása esetén alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi, személyi, 
szervi és tárgyi feltételt nem igényel.   

  
 


