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Előterjesztés 

 

Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. december 18-ai rendes ülésére 

 

 

Tárgy: Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az élelmezési normákról és 

térítési díjakról szóló 19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítsa 

 

Előterjesztő: Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselő 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 151. §-a tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében 

biztosított gyermekétkeztetés szabályait, mely szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési 

díjait az intézmények fenntartója, üzemeltetője állapítja meg. 

 

Fentiekre tekintettel, Gyvt. 147.§-a alapján a Képviselő-testület évente rendeletben állapítja 

meg az intézményi térítési díjakat. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának az alapja az 

élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

A gyermekétkeztetési feladatot végző vállalkozó, az Atroplusz Kft. vezetője megküldte 

számunkra a 2020. január 1-jétől alkalmazandó étkezési árakat, mely alapján az intézményi 

térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé. 

 

A rendelettervezet elfogadásával 2020. évben az élelmezési térítési díjak összege az 1. melléklet 

szerint alakul. 

 

A táblázatból látható, hogy az étkezés ára jelentősen emelkedett összességében, azonban ezt a 

szülők kevésbé érzik meg, mert az áremelés nagyobb része az Önkormányzatot terheli. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi élelmezési normákra és térítési díjakra 

vonatkozó rendeletet szíveskedjen módosítani és a melléklet rendelet-tervezettel a rendelet 

módosítását elfogadni.  

 

 

Teskánd, 2019. december 12. 

 

 

   Tisztelettel és Köszönettel: 

 

  Patakiné Sümegi Mária Erzsébet 

  képviselő 

 



Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……../2019. (………….) önkormányzati rendelet-tervezete  

az élelmezési normákról és térítési díjakról szóló 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
 
 
Teskánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szóló és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 

gyermekek védelméről  és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 

1997.évi XXXL törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Teskánd Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének az élelmezési normákról és térítési díjakról szóló 

többször módosított 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

 

 
1. § 

 
(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében megjelölt 1. melléklet helyébe az e rendelet 1. melléklete lép. 

 

 
2. § 

 

(1) A Rendelet további részei változatlanul érvényben maradnak. 

 

(1) A rendelet 2019. december 31. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 

        veszti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik. 

 

 

 

 

          Sipos László                                    Bencze Ildikó 

           polgármester                                  megbízott jegyző   

 

 

 
A rendelet kihirdetve. 

 

Teskánd, 2019. …………………. 

. 

 

 Bencze Ildikó 

 megbízott jegyző 

 

  



1. számú melléklet 

 

 2020 

 Szülők (NORMA) Önkormányzat (REZSI) Összesen fizetendő 

 alap áfa összesen alap áfa összesen alap áfa összesen 

Iskola egésznap 518 140 658 397 107 504 915 247 1162 

Iskola tízórai 126 34 160 83 23 106 209 57 266 

Iskola tízóra+ebéd 392 106 498 313 85 398 706 190 896 

Iskola uzsonna+ebéd 392 106 498 313 85 398 706 190 896 

Iskola ebéd 266 72 338 230 62 292 496 134 630 

Iskola uzsonna (tízórai) 126 34 160 83 23 106 209 57 266 

Óvoda egésznap 437 118 555 397 107 504 834 225 1059 

Óvoda tízórai 102 28 130 83 23 106 186 50 236 

Óvoda tízóra+ebéd 335 90 425 313 85 398 648 175 823 

Óvoda uzsonna+ebéd 335 90 425 313 85 398 648 175 823 

Óvoda ebéd 232 63 295 230 62 292 462 125 587 

Óvoda uzsonna (Tízórai) 102 28 130 83 23 106 186 50 236 

Bölcsőde egésznap 501 135 636 406 110 516 907 245 1152 

 

 
 

 

                            

 

  



Előzetes hatásvizsgálat 

 

Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……../2019. (………….) 

önkormányzati rendelet-tervezete az élelmezési normákról és térítési díjakról szóló 19/2013. 

(XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításához. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 

kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 

meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes 

hatásvizsgálatot végez. 

(2) bekezdése alapján 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. 

 

I. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Jogszabály által előírt 

helyi rendelet megalkotásával kerül meghatározásra az étkezés díja. 

 

II. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet hatályba lépése környezeti és 

egészségi hatással nem jár. 

 

III. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelen rendelet-

tervezettel  minimális adminisztratív terhek nem  változnak.  

 

IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendelet módosításának szükségességét indokolja, hogy a szociális 

igazgatásról szóló és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdése a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXL 

törvény 29.§ (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat dönt. 

A közétkeztetést végző szolgáltató megemelte az étkezési térítési díjakat.  

A rendelet tervezet elfogadásával az élelmezési térítési díjak összege a rendelet alkalmazásának 

idejére az 1. számú melléklet szerint alakulnak. 

A rendelet módosítás vagy felülvizsgálat elmaradásának jogkövetkezménye törvényességi 

felhívás. 

 

V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a rendelkezésre állnak.  
 

Teskánd, 2019. december 12. 

 Sipos László 

 polgármester 


