
 

4. NAPIREND   Ügyiratszám: 2/9-3/2022.   

E L Ő T E R J E S Z T É S   

a Képviselő-testület 2022. november 25-i nyilvános ülésére   
   

Tárgy:   

  

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos 
eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
 

Előterjesztő:  
  

Dobó Zoltán polgármester  

Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
Általános Igazgatási Csoport  

  
  

Kovács Aliz csoportvezető   

Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság  
Gazdasági Bizottság 
Humán Bizottság 

    Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
     
Meghívott:  Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.  
  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítása vált indokolttá az ellátást biztosító 
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) kérésére az energiaárak 
extrém áremelkedése miatt. 

A Kft. ügyvezetője, Mezőssy Tamás javaslatot tett a bölcsődei étkezés rezsiköltségének 30 %-
os mértékű emelésére, mely gyakorlatilag az önkormányzat által fizetendő számlázási ár 
emelkedését jelenti. 
 
A szülőket terhelő intézményi térítési díj nem változik, az jelenleg nettó 567,- Ft.  
 
A cégvezető áremelésre vonatkozó javaslatát az alábbi táblázat tartalmazza:   
  
 
 
 



A  B  C  D E  F 

Korosztály  Étkezés  
Nyersanyag 

költség  
 

Szülők által 
fizetendő  

intézményi  
térítési díj 
(Ft-ban) 

 2023.01.01-
től tervezett 

számlázási ár 
(Ft-ban) 

30 %-kal 
emelt 

rezsiköltség 
(Ft-ban) 

Bölcsőde 4x 
étkezés 567 

567 
1239 

672 

A díjak a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót 
nem tartalmazzák. 

 
A bölcsődei étkezésre vonatkozó díjak a Rendelet 28. § (7) bekezdésében szerepelnek, így ezt 
a rendeletet szükséges módosítani az ár változása miatt.   

A Kft. ügyvezetője a szociális étkezésért fizetendő térítési díj emelését is kérte az energiaárak 
megnövekedése miatt.  

A cégvezető áremelésre vonatkozó javaslatát az alábbi táblázat tartalmazza:   
  

Szociális étkezők ebéd 

Nyersanyag költség 
(Ft-ban) 

Rezsi költség 
(Ft-ban) 

2023.01.01-től 
tervezett 

térítési díj 
(Ft-ban) 

370 592 962 

A díjak a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

 

A szociális ebéd számlázási ára az Ör-ben 1. mellékletében szerepel, ezért a helyi rendeletünket 
e vonatkozásban is változtatni kell.  

A bölcsődére és a szociális étkezésre vonatkozó változások is 2023. január 1. napján lépnek 
hatályba.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.   
   

  
   
Tapolca, 2022. november 15. 

      
Dobó Zoltán  
polgármester  

   
  
  
   
  
   
  
  



 

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

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény a 92. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 92. § (2) 
bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(7) A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége a 2022. évben 104.944.000 Ft, az állami 
normatíva 94.687.000 Ft, a két összeg különbözetéből számított intézményi térítési díj 
10.266.000 Ft/év, 165.581 Ft/fő/év. Az intézményi térítési díj egy főre jutó napi összege 6.607 
Ft/nap. A szülők által a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj 0 Ft. A bölcsődei 
napi négyszeri étkezésért megállapított nettó számlázási ár 1239 Ft. Az intézményi térítési díja 
nettó 567 Ft/nap.” 

2. § 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

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



” 
    
Tapolca, 2022. november….   
  
  
     

          Dobó Zoltán                                                dr. Iker Viktória  
          polgármester                                                        jegyző   

 
 
 
 

1. melléklet 

„1. melléklet 

Az étkeztetésben részt vevők által fizetendő térítési díj 
 A B 

1 Étkezés ellátási nap 

2 Intézményi térítési díj 
nyersanyagköltség: 370 Ft 
rezsiköltség: 592 Ft 

962,- 

3 Térítési díj kiszállítva 1105,- 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021.(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 a szociális ellátások 
területén mutatkozik. A jelen módosítás a szolgáltatást igénybe vevők részéről nem jelent 
változást. A 2022. évi költségvetésben a fedezet a szociális kiadások keretében tervezésre 
került.  
  
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  
A szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési díj megállapítását minden fenntartónak 
kötelessége megállapítani a tárgyév április 1-jéig. A jogalkotás elmaradása a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal törvényességi eljárását vonhatja maga után.  
  
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.   

  


