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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Önkormányzat fenntartásában működik az Eplényi Napköziotthonos Óvoda. 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2a) bekezdése rendelkezik arról, ha a 
gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési 
díjat a települési önkormányzat állapítja meg. Ugyanezen szakasz (1) bekezdése 
alapján a gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni az óvodákban nyújtott 
étkeztetésre is.  
 
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a gyermekétkeztetés esetén: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás, az 1-8. 
évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, gyermek 
után az intézményi térítési díj 100 %-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, 

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi 
térítési díj 50 %-át, 

d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 
50 %-át, 

kedvezményként (normatív kedvezmény) kell biztosítani, melyet kizárólag egy 
jogcímen lehet igénybe venni. 
 
Az önkormányzat a fenti kedvezményeken túl, rendeletében egyéb kedvezményeket 
is biztosíthat. Erre a rendelettervezetben javaslatot teszek.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7) bekezdése alapján 
az (1)-(6) bekezdés hatálya alá nem tartozó nem magyar állampolgárnak az óvodai 
ellátásért díjat kell fizetnie. A köznevelési intézmény vezetője a fenntartó 
rendeletében meghatározottak szerint a díjat csökkentheti, vagy elengedheti. A 
rendelettervezetben a díj elengedésére nem csak a csökkentésre teszek javaslatot. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a 
rendelettervezetet elfogadni. 
 
Eplény, 2014. január 29. 
     
      
 Fiskál János 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (…) önkormányzati rendelete 

az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési 
térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2a) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,   
a 2. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 3. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 92. § (7) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
1. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza.  
(2) Az intézményi térítési díj alapján megállapított személyi térítési díjat 

készpénzben kell megfizetni. 
 

2. § (1) Az intézményvezető kérelemre, a kötelezett által fizetendő térítési díj 
összegét méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át és 
vagyonnal nem rendelkezik. 

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj csökkentésének mértéke: 
a) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 
%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 10 %-a, 

b) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 
%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 20 %-a. 

 
3. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar 

állampolgár az óvodai ellátásért díjat fizet, amelynek mértéke az 
intézményben a nevelési év kezdetekor a szakmai feladatra jutó folyó 
kiadások egy gyermekre jutó hányadának 25%-a. 

 (2) Kérelemre az intézményvezető az (1) bekezdésben meghatározott 
ellátásért fizetendő díj összegét csökkenti a 2. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltak szerint.  

 
4. §    (1) Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. 
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 (2) Hatályát veszti:  
a) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény 

Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben 
alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjakról szóló 2/2011. 
(II. 4.) önkormányzati rendelete. 

b) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény 
Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben 
alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjakról szóló 2/2011. 
(II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 1/2012. (I. 
27.) önkormányzati rendelete. 

c) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény 
Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben 
alkalmazandó étkezési intézményi térítési díjakról szóló 2/2011. 
(II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 2/2013. 
(II. 1.) önkormányzati rendelete. 

 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

Dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában 
alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról 
szóló.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 
 
 

A térítési díjak a 27 % áfát tartalmazzák. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A B C D E 

1   Étkezési térítési díj 

2 Intézmény 
típus 

Étkezés 
fajtája 

Bruttó 
számlázási 

érték 
(Ft) 

Ebből: 
Nyersanyag- 

norma 
(Ft) 

Fizetendő 
személyi 

térítési díj 
(Ft) 

3 Óvoda Ebéd 372 186 186 

4  Tízórai  179 179 179 

5  Uzsonna 178 178 178 

6  ÖSSZESEN: 728 543 543 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
intézményben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
.../2014. (…) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata 

 

I. 

A 2011. január 1-jétől hatályos, 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”. 
 

II. 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati rendelet 
megalkotása az Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos 
Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás 
díjáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: 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 Tervezet a jogbiztonság megteremtése 

és megőrzése érdekében a fenntartó által biztosított – és a központi 
költségvetés által finanszírozott – óvodai ellátás keretében biztosított 
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj összegét, annak 
méltányosságból történő csökkentésének és elengedésének 
lehetőségeit szabályozza. Választási lehetőséget biztosít az 
intézményi térítési díj külön-külön történő meghatározása az 
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ellátottaknak, hogy a szolgáltatást részben vagy teljes mértékben 
kívánják igénybe venni.  

ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat 
keletkeztet:  

 A Tervezetben meghatározott étkezési díjakból befolyt összeg a 
fenntartó éves költségvetésének bevételi oldalán szerepel. 

 Az intézmények folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat az 
állami támogatás és az ellátottak által fizetett térítési díj nem fedezi. A 
kiadásokra fordítandó hiányzó pénzösszeget az önkormányzat 
biztosítja, melyet az éves költségvetésének kiadási oldalán kell 
figyelembe venni. 

ac)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
 A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következménye 

nincs. 
ad)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket az 

nem keletkeztet. 
 

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 gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
nem alkotja meg a rendeletet az Önkormányzat, mulasztásos törvénysértést 
követ el. 

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi 
szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételt nem igényel. 


