
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. november 11-i testületi ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. 

törvény 115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe 

tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi 

térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az 

intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.  Az intézményi 

térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált 

intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség 

számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában 

kell megosztani. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3) 

bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

Az étkezésnél felmerült a diétás és speciális étkezés biztosításának szükségessége, mivel a 

37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 15. §-a előírja, hogy a nevelési-oktatási intézményben 

minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának 

megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. Nemrégiben önkormányzatunknál is merült fel ilyen 

igény, s nem kizárható, hogy a későbbiekben több is elő fog fordulni. 

Vaszar Község Önkormányzata a diétás étkezést nem tudja saját előállításban biztosítani, de a 

rendelet alapján a diétás étrendet az Intézmény úgy is biztosíthatja, hogy azt más - ilyen 

feltételekkel rendelkező - Közétkeztetőtől rendeli meg. Önkormányzatunk esetében ez az 

eljárásrend a megoldható. A diétás étkezésnek más a nyersanyagköltsége is, mint az egyéb 

étkezésnek. Pápán egy helyen készítenek diétás étrendet, innen van lehetőség a megrendelésre. 

A megkapott tájékoztatás alapján a következő díjak kerülnek érvényesítésre: 

 

Megnevezés Nyersanyagköltség  

(Áfás, Ft) 

Önkormányzat által 

fizetendő ár  

(Áfás, Ft) 

Óvodás diétás nyersanyag 

költség (tízórai, ebéd, 

uzsonna) 

457,-  868,- 

Általános iskolai menza 

(ebéd) 

357,- 677,- 

 

Az önkormányzatnál elfogadott helyi rendeletben szükségessé válik ezen diétás étkezés 

megjelentetése is, hiszen a normál étkezés díja jóval alacsonyabb (normál óvodás étkezés 

esetében bruttó 330,- Ft, normál menzai étkezés esetén bruttó 290,- Ft. 

A kiszállítást Pápán nem tudják megoldani, azt helyben kell biztosítani. 

 

A kiszállítás költsége a térítési díjra nem terhelhető rá. 



 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015.(XI..) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 6/2015.(III.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi ClXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a következőket 

rendeli el: 

 

1. § A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a gyermekétkeztetés 

térítési díjáról szóló 6/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör. ) 2.§-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (mely a mindenkor hatályos ÁFÁ-t tartalmazza) 

a) óvodai ellátás esetén  330,- Ft/nap/fő 

b) napközi otthoni ellátás esetén (napi háromszori étkezés)         420,- Ft/nap/fő 

c) menzai ellátás 290,- Ft/nap/fő 

d) diétás étkezés esetén: 

da) óvodai ellátás (háromszori étkezés) 457,- Ft/nap/fő 

db) menzai ellátás (ebéd) 357,- Ft/nap/fő” 

 

 

3. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 …………………………………. …………………………………….. 

 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Vaszar, 2015. október ...  

 

       

  …………………………………. 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 



Általános indokolás 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § Az 

intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg, az intézményi térítési díj 

év közben egy alkalommal korrigálható. A megállapítást követően szükségessé vált a diétás 

étkezés biztosítása, ez pedig maga után vonta, hogy a rendeletben is szükséges megállapítani a 

diétás étkezés térítési díját. Ez került a módosítás kapcsán a rendeleten átvezetésre.  

 

Részletes indokolás 

 

1. § A normál gyermekétkeztetés térítési díja mellett a diétás étkeztetés térítési díját is tartalmazza. 

2. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

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 pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokról 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 Tervezetnek társadalmi hatása, hogy a diétás gyermekétkezés térítési díj változás ezen  

étkezést igénybe vevőket érinti, mivel eddig ez a szolgáltatás nem volt elérhető. Ez azonban 

elengedhetetlen a jogszabályi előírás miatt. Az étel kiszállítását az önkormányzatnak meg kell 

oldania, mely a költségvetési kiadásokat emeli. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:  
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei, hogy a diétás 

étkezés is megvalósulhat.  

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
A Tervezet új adminisztratív terhet nem jelent. 

 b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  
A rendelet megalkotásának alapja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 

1993. évi III. törvény 115. §-a alapján az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal 

korrigálható. A 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 15. §-a előírja, hogy a nevelési-oktatási 

intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az 



állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. A Tervezet megalkotásának elmaradása 

az önkormányzatot hátrányos helyzetbe hozza, mivel a beszedett térítési díjak nem biztosítják a 

diétás étkezés magasabb nyersanyagköltségét.  

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Vaszar, 2015. november 2. 

 

 

 

 Varga Péter 

 polgármester 

 


