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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati 

rendelet módosítása ismét szükségessé vált. 

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi 

térítési díját az ellátást nyújtó a napi összeg általános forgalmi adóval növelt 

összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a gyermekvédelmi 

törvényben megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. A 

testület november 30-án döntött a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételkészítési és 

konyhaüzemeltetési szolgáltatások nyújtásával összefüggő díjak felülvizsgálatáról, és 

az Eatrend Kft.-vel kötött – a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételkészítési, illetve 

konyhaüzemeltetési szolgáltatások nyújtására létrejött – szerződésben foglalt, idén már 

módosított nettó díjtételekkel összefüggésben 2023. január 1-től kezdődően jóváhagyta 

a 20%-os nettó díjnövekményt, miszerint a nettó adagárak 20%-kal növekednek úgy, 

hogy ebből a nyersanyagnorma mértéke 30%-kal nő. 

 

A nyersanyagnorma változására tekintettel a gyermekétkeztetés intézményi térítési 

díjának 30%-os emelésére teszek javaslatot 2023. január 1-jétől. 

 

A gyermekvédelmi törvény szerint ha a települési önkormányzat intézmény 

közreműködése nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj 

megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és elengedésére vonatkozó 

szabályokat rendeletében állapítja meg. 2022. július 1-jétől a díjmegállapítás 

polgármesteri hatáskör, a csökkentésre és az elengedésre vonatkozó szabályokkal ki 

kell egészíteni a rendeletet. 

 

 

             Pintér Szilárd 

            polgármester 
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*** 

 

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 önkormányzati rendelet esetén a képviselő-

testületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az 

alábbiak szerint ismertetem: 

 

Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásai: 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja jelentős mértékben emelkedik 

2023. január 1-jétől, így a étkezőknek is többet kell fizetniük. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 

hatása. 

 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az adminisztrációban változás nem következik be, a Menza Pure Dombóvár 

rendszerben könnyen át lehet vezetni a díjmódosítást. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

A gyermekvédelmi törvény rendelkezése alapján a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 

ellátottra jutó napi összege. 

 

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

. 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (….) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében és a 

151. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13/A. §-a a következő (8)-(9) bekezdésekkel 

egészül ki: 

 

„(8) Ha a megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett vitatja, azt írásban, 

indokolással együtt kell bejelentenie a polgármesterhez a díjfizetésről szóló értesítés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül. A bejelentés alapján 10 napon belül kell 

felülvizsgálni a megállapított személyi térítési díjat és értesíteni a bejelentőt a 

felülvizsgálat eredményéről. 

(9) A személyi térítési díj csökkentésére vagy elengedésére irányuló kérelmet 

indokolással ellátva a polgármesterhez kell benyújtani, a kérelemhez csatolni kell az 

indokoltságot alátámasztó dokumentumokat is. A díjkedvezmény vagy díjmentesség 

megállapítására a polgármester jogosult, amely legfeljebb a személyi térítési díj 50%-

áig terjedő díjkedvezményt vagy díjmentességet állapíthat meg legfeljebb két hónap 

időtartamra akkor, ha a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezett saját vagy 

családja létfenntartását veszélyezteti, vagy a szociális körülményeiben olyan változás 

állt be, amely miatt a térítési díj egy részét, vagy annak teljes összegét átmenetileg nem 

tudja megfizetni.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 
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1. melléklet a … /2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

„1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai általános forgalmi adó nélkül 

 

 A B C 

1. Étkezés formája 
Nem diétás 

étkeztetés  
Diétás étkeztetés   

2. Bölcsődei étkeztetés 455,46 Ft/fő/nap 476,48 Ft/fő/nap 

3. 
Óvodai ellátás során 

biztosított étkeztetés 
392,39 Ft/fő/nap 413,41 Ft/fő/nap 

4. Általános iskola ebéd 294,29 Ft/fő/nap 322,32 Ft/fő/nap 

5. 

Általános iskola teljes 

napi étkeztetés: tízórai, 

ebéd, uzsonna 

518,52 Ft/fő/nap 539,54 Ft/fő/nap 

6. Kollégiumi reggeli 224,22 Ft/fő/nap 245,25 Ft/fő/nap 

7. Kollégiumi ebéd 378,38 Ft/fő/nap 406,41 Ft/fő/nap 

8. Kollégiumi vacsora 301,30 Ft/fő/nap 322,32 Ft/fő/nap 

9. Középiskolás ebéd 378,38 Ft/fő/nap 406,41 Ft/fő/nap 

10. 

Középiskolai teljes napi 

étkeztetés: tízórai, ebéd, 

uzsonna 

903,90 Ft/fő/nap 973,97 Ft/fő/nap 

11. 

A Dombóvár, Kinizsi utca 

37. sz. alatt fejlesztő 

nevelés-oktatásban 

részesülők számára 

biztosított ebéd 

378,38 Ft/fő/nap 406,41 Ft/fő/nap 

12. 

A Dombóvár, Kinizsi utca 

37. alatt fejlesztő nevelés-

oktatásban részesülők 

számára biztosított teljes 

napi étkeztetés 

602,6 Ft/fő/nap 623,63 Ft/fő/nap 

 

„ 
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INDOKOLÁS 

 

1. § 

 

A gyermekétkezetés tekintetében a személyi térítési díj vitatására, csökkentésére és 

elengedésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

2. § 

 

A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját tartalmazó melléklet 

módosításáról rendelkezik. 

 

3. § 

 

A rendeletmódosítás hatálybalépésről rendelkezik (2023. január 1.) 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


