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Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!  
 
Nagyvázsony községben lévő közintézményekben a közétkeztetésért felelős személy Hoffmann 
László élelmezésvezető kérelemmel fordult az önkormányzat felé, (lásd az előterjesztés I. 
melléklete) az étkezési térítési díjak felülvizsgálata céljából. Az élelmiszer nyersanyagok piaci 
árának emelkedése miatt az étkezési nyersanyagköltségek (normák), valamint a térítési díjak éves 
felülvizsgálatára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: 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 kérelemben szereplő változás indoka, hogy legutóbb 2017. április 01-val módosult. A norma és 
szolgáltatói egységár emelését a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott 
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásai, az élelmiszer árak várható 
emelkedése, valamint a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének hatása 
indokolja.  
A szállítókkal egyeztetést folytattunk, intézményi rendszerben pedig figyelemmel voltunk a 
2019. évi finanszírozhatóságra.  
A kérelem szerinti változás átlagosan 8%-os áremelkedést tartalmaz. 
 
A Gyvt. 29. § (1) bekezdése ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjról rendeletet alkosson. 
 
Gyermekjóléti ellátásként Nagyvázsony község Önkormányzata gyermekjóléti szolgáltatást, 
gyermekek napközbeni ellátása keretében a közoktatási törvény hatálya alá tartozó óvodai és 
bölcsődei ellátást és iskolai napközit biztosít az igénylők részére.  
 
Feladat-ellátási szerződés alapján Barnag, Vöröstó, Pula és Mencshely községek részére a Gyvt. 
szerinti gyermekétkeztetést szintén Nagyvázsony község Önkormányzata biztosítja. A 2013. 
május 31. napján megkötött megállapodás 9. pontja alapján Nagyvázsony község Önkormányzata 
vállalta, hogy a térítési díjak megállapításánál kikéri a feladatellátással érintett önkormányzatok 
jóváhagyását. 
 
A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése értelmében a gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: 
gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 
ellátottra jutó napi összege.  
 
A Mesevár Óvoda és Bölcsődében javasolt nyersanyag norma (áfa nélkül) 
    régi   új  Ft-ban 
Bölcsődei étkezés  
reggeli       70.- 
tízórai       20.- 
 ebéd       200.- 
 uzsonna      70.- 
összes napi étkezés     360.- 
Intézményi térítési díj áfával      457,2 
Óvodai étkezés 
tízórai    71-   77.- 
 ebéd    191.-   206.- 
 uzsonna   77.-   77.- 
összes napi étkezés  333.-   360.- 
Intézményi térítési díj áfával   422,9   457,2 
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Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában 
 
6-10 éves korig 
tízórai    78.-   81.- 
ebéd    225.-   243.- 
uzsonna   75.-   81.-  
összes napi étkezés  375.-   405.- 
Intézményi térítési díj áfával  476,2   514,35 
 
11-14 éves korig 
tízórai    77.-   83.- 
ebéd    232.-   250.- 
uzsonna   77.-   83.- 
összes napi étkezés  386.-   416.- 
Intézményi térítési díj Áfával 490,2   528,32 
 
 
Az intézményi alkalmazottak, valamint a vendég-étkezők térítési díjának megállapítása 
intézményvezetői hatáskör. A konyha - 2017. január 1. napjától – a Nagyvázsonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv alá tartozik. Mivel ezt az étkeztetést nem vállalkozási 
tevékenységként végezzük, ezért a térítési díj nem haladja meg az önköltséget. Az alábbiak szerint 
alakulnak a felülvizsgálatot követően a térítési díjak:  
 
Javasolt térítési díj összetétele az alábbiak szerint változna: 
 
 A nyersanyagnorma a jelenlegi 245.- Ft-ról 265.- Ft-ra nő, míg az egy adagra jutó rezsi költség a 
jelenlegi 294.- Ft-ról 318.- Ft-ra módosul. A felnőtt(vendég) étkezés térítési díja így 583.- Ft + Áfa 
összegre módosul. 
 
A Gyvt 146. §-a értelmében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében 
biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói 
ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 
 
A fenti intézményi térítési díjat a Gyvt. 147. §-a alapján a fenntartó állapítja meg , ami a 
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 
különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is 
szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti 
(ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. 
 
A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, 
nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: 
gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre 
vonatkozóan. 
 
 
Nagyvázsony, 2018, november 15 

 
       Fábry Szabolcs János      
             polgármester  
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Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe:  
 
Nagyvázsony község Önkormányzata Képviselő – testületének …/2018. (.….) önkormányzati 
rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 17/2015.(IX.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
Társadalmi-gazdasági hatása:  
 
Az étkezési térítési díjak mértékének nagymértékű emelése esetlegesen azt a hatást válthatja ki, 
hogy az étkeztetést kevesebben veszik igénybe, így kapacitás csökkenés következhet be. Az 
étkezési térítési díjak változatlanul hagyása mellett viszont a szolgáltatást nyújtó önkormányzat 
kerülhet nehéz anyagi helyzetbe.  
 
Költségvetési hatása: az önkormányzat amennyiben az árváltozásokra nem talál plusz forrást úgy 
a közétkezéshez nagyobb összeget kell biztosítania a saját forrásaiból e célra.  
 
Környezeti, egészségi következményei: nincs  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A térítési díj mértékének változása miatt az 
adminisztrációs terhek változása nem kimutatható.  
 
Egyéb hatása: Nincs. 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: jogi következménye nincs 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
- személyi: nincs 
- szervezeti: nincs 
- tárgyi: nincs 
- pénzügyi: nincs 
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NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
../2018.(…...) ÖNKORMÁNYZATI 

R E N D E L E T E 
az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 17/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. 
és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag Község Önkormányzata, 
Mencshely Község Önkormányzata, Pula Község Önkormányzata és Vöröstó Község 
Önkormányzata véleményének kikérésével az intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 
17/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 

 
1.§ 

 
 

A R. rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:  
 
„A 17/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet melléklete  
           
Bölcsődei étkezés  
reggeli       70.- 
tízórai       20.- 
 ebéd       200.- 
 uzsonna      70.- 
összes napi étkezés     360.- 
Intézményi térítési díj áfával      457,2 
Óvodai étkezés 
tízórai       77.- 
 ebéd       206.- 
 uzsonna      77.- 
összes napi étkezés     360.- 
 
Általános Iskolai étkezők I. kategória: 
tízórai       81.- 
ebéd       243.- 
uzsonna      81.-  
összes napi étkezés     405.- 
 
Általános Iskolai étkezők II. kategória: 
tízórai    77.-   83.- 
ebéd    232.-   250.- 
uzsonna   77.-   83.- 
összes napi étkezés  386.-   416.- 
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A fenti térítési díjak az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó 
napi összegén alapulnak és a hatályos jogszabályok szerint felszámítandó Áfa-t nem 
tartalmazzák.” 
 

3.§ 
 

(1) Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.  
 

 
 
    Fábry Szabolcs János         Szinesi Erna Eszter 
         polgármester                                                                    jegyző 
 
A rendelet Nagyvázsony községben 2018.          ………...napján kihirdetésre került! 
 
        Szinesi Erna Eszter 
             jegyző 


