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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) határozza meg a gyermekétkeztetés szabályait, amelyet 
alkalmazni kell az óvodában nyújtott étkeztetésre. 
 
Az idevonatkozó törvényi felhatalmazások alapján, az Eplényi Napköziotthonos 
Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról 
szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) rendelkezik. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ha a fenntartó 
eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy 
havi időtartamra előre kell megfizetni. Jelenleg ennek megfelelően történik az térítési 
díj megfizetése. 
 
Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban ez az előrefizetés, a kiszámíthatatlan hiányzások 
miatt, csak feleslegesen bonyolítja a szülő és az óvoda közötti elszámolást. 
Most egyébként is mindösszesen 1 fő óvodás kötelezett étkezési térítési díj fizetésre, 
továbbá az óvoda a beszerzett hideg és meleg élelmiszereket utólagos elszámolással 
fizeti meg a beszállítónak, ezért a gyermekétkeztetési térítési díjnak a tényleges 
igénybevétel alapján történő beszedése semmiféle likviditási problémát az óvoda 
finanszírozásában nem okozna. 
Tekintettel arra, hogy a fenntartó eltérően is rendelkezhet, a fenti indokok alapján, – 
az óvodavezetővel is egyeztetve, – javasolom az Ör. 1. § (2) bekezdésének 
módosítását. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a 
rendelettervezetet elfogadni. 
 
 
Eplény, 2019. január 25. 
 
         Fiskál János 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó 

gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § 151. § (2f) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény a 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési 

térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati 
rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(2) A térítési díjat minden hónapban utólagos elszámolási rendszerben, – az 
igénybevételt követő hónap 15. napjáig, – az óvoda által kiállított számla 
alapján, készpénzben, csekken vagy átutalással kell kiegyenlíteni.” 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó 

gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2019. (…) önkormányzati rendelet  
előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 

 
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 Jat. 22. § szerint: 
 

22. § (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe 
véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás 
vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály 
keretében 
d) az elavult, szükségtelenné vált, 
e) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
f) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára 

gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, 
g) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként 

alkalmazhatatlan, vagy 
h) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a 

feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül 
helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet 
esetén... az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik. 

 
II. 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról 
és az óvodai ellátás díjáról szóló rendelet módosításának tervezetében (a továbbiakban 
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Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások 
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 
aa) A Tervezet társadalmi hatásai: 
A módosítás fizetendő térítési díj változást nem jelent, így társadalmi hatása nincsen.  
 
ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat 
keletkeztet:  
A rendelettervezetben meghatározott tényleges igénybevételt követő térítési díj 
megfizetése az intézmény költségvetésére különösebb hatással nincsen. Tekintettel 
arra, hogy az óvoda a beszerzett hideg és meleg élelmiszereket utólagos elszámolással 
fizeti meg a beszállítónak. 
 
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei 
nincsenek. 
 

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet,  
sőt azt inkább csökkenti. 

 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában, 
a gyermekek védelméről és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat megalkotta a rendeletet, így nem követett el mulasztásos 
törvénysértést. A módosítás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint, ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési 
díjat gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi időtartamra előre kell megfizetni. Eddig, 
eltérő rendelkezés hiányában, ennek megfelelően történt az térítési díj megfizetése, 
amelyet most gyakorlati megfontolásból, meg kívánunk változtatni. 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 

 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti és 
tárgyi feltételt nem igényel.  


