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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a 
jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Az utóbbi időben a szülők részéről jelentős igény mutatkozik a speciális (diétás) étrend iránt, 
melynek – az általános étkeztetéshez képest – magasabb a nyersanyagköltsége. A magasabb 
összegű élelmezési nyersanyagköltségre tekintettel az ilyen étrend esetében magasabb térítési 
díjat kell megállapítani. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében 
az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy 
óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan 
családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek. 
Az iskolás korú tartósan beteg gyermekek számára – amennyiben más törvényi jogcímen nem 
részesülnek ingyenes étkeztetésben – az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési 
díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani. 
Tartós betegség: azon kórforma, amely a külön jogszabályban meghatározott magasabb 
összegű családi pótlékra jogosít. A jogszabály értelmében ilyennek minősülnek a különböző 
anyagcsere-betegségek is. A betegség fennállását orvosi igazolással kell alátámasztani. 
Amennyiben a speciális étkeztetés igénylése orvosilag indokolt, úgy annak többletköltsége a 
bölcsődés és óvodás gyermeket nevelő szülőknél nem jelentkezik, az iskolás gyermeket nevelő 
szülőket is csak kisebb mértékben terheli. 
A speciális étkeztetés esetében a magasabb összegű térítési díj megállapítását az is indokolja, 
hogy így az állami támogatások elszámolásánál és az étkeztetéssel kapcsolatos 
adatszolgáltatások során a valós élelmezési nyersanyagköltségeket tudjuk figyelembe venni. 
 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 
 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
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A rendelet megalkotását az alkalmazás során szerzett tapasztalatok, a rendeleti szabályozás és 
a tényleges élelmezési nyersanyagköltség közötti eltérések rendezése, valamint a pontos 
adatszolgáltatás igénye teszi szükségessé. 
 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre 
állnak, az alkalmazás érdemi többletköltséggel nem jár. 
 
 
 
 
Újpest, 2016. szeptember 14. 
 
 
 
 
 
         Nagy István 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (……) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

…/2016. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: ÖR.) 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„29. § (1) A személyi térítési díjak mértékét – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - e 
rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(2) Az Önkormányzat az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján 
biztosítja. Az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetés térítési díjait – a jogszabályi előírások 
figyelembe vételével – a szolgáltatókkal kötött szerződésekben rögzített élelmezési 
nyersanyagköltségek (nyersanyagnormák) alapján kell megállapítani.” 
 

2. § 
 
Az ÖR. 1. mellékletének 1. pontja helyébe az e rendelet melléklete szerinti rendelkezések 
lépnek. 

 
3. §. 

 
(1) Ez a rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba.  
(2) Az e rendelet mellékletében meghatározott térítési díjakat 2016. november 1. 

napjától kezdődően kell alkalmazni. 
 
 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Melléklet a …/2016. (……) önkormányzati rendelethez 
 
A 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 1. pontja 
 

1. Bölcsődei térítési díjak 
 
a) Bölcsődei étkeztetési térítési díjak: 

 
Bölcsődei ellátottak (normál étrend) 
    nyersanyagnorma    393 Ft 
    áfa 27%     106 Ft 
                  ----------- 
          499 Ft 
 
Bölcsődei ellátottak (diétás étrend) 
    nyersanyagnorma    498 Ft 
    áfa 27%     134 Ft 
                  ----------- 
          632 Ft 
 
Bölcsődei dolgozók (normál étrend) 
    nyersanyagnorma    393 Ft 
    Áfa 27 %     106 Ft 
          --------- 
          499 Ft 
    munkáltatói hozzájárulás 33%  -165 Ft 
          --------- 
          334 Ft 
 
Bölcsődei dolgozók (diétás étrend) 
    nyersanyagnorma    498 Ft 
    áfa 27%     134 Ft 
          ---------- 
          632 Ft 
    Munkáltatói hozzájárulás  (33%)       - 208 Ft 
                    --------- 
          424 Ft 
 
Intézményvezető, bölcsődei részlegvezetők (normál étrend) 
    nyersanyagnorma    393 Ft 
    áfa 27%     106 Ft 
          --------- 
          499 Ft 
 
Intézményvezető, bölcsődei részlegvezetők  (diétás étrend)    

     nyersanyagnorma    498 Ft 
    áfa 27%     134 Ft 
                  ----------- 
          632 Ft 
 
Külső étkezők csak ebéd, helyben fogyasztott 
    nyersanyagnorma    339 Ft 
    rezsiköltség (26%)    88 Ft 
    áfa (27%)     115 Ft 
                    ---------- 
    összes térítési díj    542 Ft 
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Külső étkezők elvitelre (csak ebéd) 
    nyersanyagnorma    339 Ft 
    rezsiköltség: (26%)    88 Ft 
    egyéb rezsiköltség    5 Ft 
    áfa (27%)     117 Ft 
          ---------- 
    összes térítési díj:    549 Ft 

 
b) Bölcsődei gondozási díjak: 
 
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás személyi térítési díja (gondozási díj): 500 
Ft/nap. 
 
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja: 2.225 Ft/nap/gyerek. 
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Indokolás 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint, a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 
ellátottra jutó napi összege. 
A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az élelmezés nyersanyagköltségének napi összege 
általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint 
a törvényben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével kell megállapítani. 
 
Az utóbbi időben a szülők részéről jelentős igény mutatkozik a speciális (diétás) étrend iránt, 
melynek – az általános étkeztetéshez képest – magasabb a nyersanyagköltsége. A magasabb 
összegű élelmezési nyersanyagköltségre tekintettel az ilyen étrend esetében magasabb térítési 
díjat kell megállapítani. 
 
A törvény értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei 
ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha tartósan beteg vagy 
fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 
nevelnek. 
Az iskolás korú tartósan beteg gyermekek számára – amennyiben más törvényi jogcímen nem 
részesülnek ingyenes étkeztetésben – az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési 
díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani. 
Tartós betegség: azon kórforma, amely a külön jogszabályban meghatározott magasabb 
összegű családi pótlékra jogosít. A jogszabály értelmében ilyennek minősülnek a különböző 
anyagcsere-betegségek is. A betegség fennállását orvosi igazolással kell alátámasztani. 
 
Amennyiben a speciális étkeztetés igénylése orvosilag indokolt, úgy annak többletköltsége a 
bölcsődés és óvodás gyermeket nevelő szülőknél nem jelentkezik, az iskolás gyermeket nevelő 
szülőket is csak kisebb mértékben terheli. 
 
A speciális étkeztetés esetében a magasabb összegű térítési díj megállapítását az is indokolja, 
hogy így az állami támogatások elszámolásánál és az étkeztetéssel kapcsolatos 
adatszolgáltatások során a valós élelmezési nyersanyagköltségeket tudjuk figyelembe venni. 
 
 
 
 


