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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulásának társulási megállapodása
alapján a szociális alapon való étkeztetés és a gyermekétkeztetés formájára,
igénybevételének módjára, a térítési díjakra Szentantalfa Község Önkormányzata, mint a
társulási megállapodásban rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat hozhat szabályokat, de a
társulási megállapodás a társulásban résztvevő többi önkormányzatnak véleményezési 
jogkört biztosít.

A gyermekétkeztetés vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a
tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási
önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok 
indokolják.

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

A rendelet mostani módosításának oka, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal szakmai
tájékoztatóban hívta fel a figyelmet arra, hogy a szolgáltatási önköltség megállapítása nem
rendeletalkotási tárgy, az határozatban rögzítendő az intézményi térítési díj számításának 
megalapozásául. A térítési díjnak továbbá tartalmaznia kell a kiszállítás díját, az külön
tételben nem szabályozható.

A gyermekétkeztetés esetében a nyersanyagköltséget szintén nem a rendeletben, hanem
határozatban kell meghatározni.

Mind a szociális étkeztetés, mind a gyermekétkeztetés esetében:
- a térítési díjat ellátási napra, nem pedig adagra kell meghatározni
- alkalmazni kell a kerekítés szabályait
- az áfa mértékét nem tartalmazhatja a rendelet

A fentiek alapján a térítési díjakat tartalmazó szociális ellátásokról szóló rendeletet
módosítani kell. A módosítás a térítési díjak mértékét nem érinti, azok változatlanok
maradnak.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális étkeztetés és
gyermekétkeztetés, mint társulásban ellátott
feladatok vonatkozásában a társulási
megállapodásban rendeletalkotásra kijelölt
Szentantalfa Község Önkormányzatának az egyes
szociális és gyermekvédelmi ellátási formák
szabályozásáról szóló 4/2016. (III.10.)
önkormányzati rendelete módosításával
egyetért.

Szentantalfa, 2020. március 24.

Schumacher József
polgármester



1. melléklet

Szociális étkeztetésben részesülők térítési díja 
2020. április 1-től

1. Intézményi térítési díj:

1.1. szállítással500 Ft/nap + ÁFA

1.2. szállítás nélkül 440 Ft/nap + ÁFA

2. Kedvezmény megállapítása kategóriánként az 1 főre jutó jövedelem alapján 

A B C D

1. Öregségi
nyugdíjminimum

150 %-a alatt

Öregségi
nyugdíjminimum

150 % - 300 %
között

Öregségi
nyugdíjminimum

300 %-a felett

2. Fizetendő térítési díj %-ban 50 % 60 % 100 %

3. Fizetendő térítési díj 
forintban (szállítással) 250 Ft / nap + ÁFA 300 Ft / nap + ÁFA 500 Ft / nap + ÁFA

4. Fizetendő térítési díj
forintban (szállítás nélkül) 220 Ft / nap + ÁFA 265 Ft / nap + ÁFA 440 Ft / nap + ÁFA

2. melléklet

A gyermekétkeztetés és a vendég étkeztetés intézményi térítési díjai 2020. április 1-től 

A B

1. Megnevezés Térítendő érték 

2.
Óvodáskorúak napi

háromszori étkezése
335 Ft / nap + ÁFA

3.
Önkormányzati

alkalmazott ebéd
630 Ft / nap + ÁFA

4. Helyi lakos vendég ebéd 670 Ft / nap + ÁFA

5. Vidéki vendég ebéd 780 Ft / nap + ÁFA

6. Csoportos vendég ebéd 630 Ft / nap + ÁFA


