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Előterjesztés 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. szeptember 27-i ülésére 
 
 
Tárgy: A gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási intézményekben és a bölcsődében 
fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 3/2014. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint 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 Gyvt. 147. § (2) A bölcsőde, mini 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. 

(3) 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. 

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön 
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

„151. § (2f) Ha a Gyvt. 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a 
települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési 
önkormányzat állapítja meg. 

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag 
költségének egy ellátottra jutó napi összege. 

(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás 
útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító 
szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben 
felmerülő nyersanyagköltséget. 

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti 
napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések 
számának, valamint az 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a 
figyelembevételével állapítja meg….” 



Az önkormányzat a Jász-Gazdi Kft.-től vásárolt szolgáltató útján biztosítja a 
gyermekétkeztetést.  

A Jász-Gazdi Kft. által 2022. október 1. napjától alkalmazandó áremelés alapján az 
önkormányzat 3/2014. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosítása vált szükségessé.  

Megjegyezni kívánom, hogy a Vincent Auditor Kft. 2022. év májusi belső ellenőrzési 
jelentésében szereplő étkezési térítési díj utólagos szedésére vonatkozó rendelkezés a 
módosító rendeletbe beépítésre került. 

 

Kérem az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet elfogadását! 

 

Piliscsév, 2022. szeptember 21. 

 

     Tisztelettel: 

 

              Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
                    polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a térítési díjakat a gyermekek napközbeni 
ellátásáról és az oktatási intézményekben és a bölcsődében fizetendő étkezési térítési 
díjakról szóló 3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletekében határozta 
meg. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható 
következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 
 
1. AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 
 
A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
- társadalmi hatása: jelentős, a térítési díjak emelése következtében, 
- gazdasági hatása: jelentős, 
- költségvetési hatása: jelentős 
b) környezeti és egészségi következmények: 
- a szociális ellátások segítik a lakosság komfortérzetének stabilizálását 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
- az intézményeket terhelő adminisztratív hatása nem jelentős, korábban is 
ellátott feladatok volt. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
- a rendelet megalkotása kötelező, 
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti 
törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet. 
 


