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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Önkormányzat fenntartásában működik az Eplényi Napköziotthonos Óvoda. 

Eplény Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-
testülete 2014. január 29-én megalkotta az Eplényi Napköziotthonos Óvodában 
alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), amely 2014. 
február 1-jén lépett hatályba. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (1) bekezdése b) pontja alapján a gyermekétkeztetés 
szabályait kell alkalmazni az óvodában nyújtott étkeztetésre. 
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése b) pontja rendelkezik arról, ha a szülő (törvényes 
képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai 
nevelési napokon a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában 
biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. 
Ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi 
térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. 
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése határozza meg, hogy a gyermekétkeztetés intézményi 
térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 
összege. 
 
2015. január 1-jén lépnek hatályba a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletnek egyes 
rendelkezései. 
A közétkeztetésen belül bevezetésre kerülő szigorításokkal a gyermekek – a jövő 
nemzedékének – egészséges táplálkozásának elősegítését kívánták megcélozni. 
 
Az Országos Dietétikai Szövetség számítása szerint a napi háromszori étkezés 
igénybevételénél a nyersanyagnormának meg kellene közelítenie az óvodás 
gyermekek esetében a napi nettó 400 Ft-ot.  
Ennek – az önmagában egyébként semmit nem mondó számnak – az óvodánk, ha 
úgy tetszik, eddig is bőven megfelelt, mert az 1993-as alapítástól kezdve mindig is 
kiemelt fontosságú volt és lesz számunkra a gyermek, akiken soha nem kívántunk, 
és jó szántunkból nem is kívánunk spórolni a jövőben sem. Függetlenül attól, hogy 
korábban a normatív-, jelenleg pedig a feladatfinanszírozásnak nevezett 
támogatások meg sem közelítik a ténylegesen szükséges kiadásokat. 
A szülők és az önkormányzat teherviselő képessége viszont véges. 
 
Az óvodai meleg étkezéshez, – tekintettel arra, hogy az intézmény melegítő konyhás 
– vásároljuk az ebédet, míg a tízórait és az uzsonnát döntően helyben vásárolt 
élelmiszerekkel biztosítjuk. Az étkezésben a változatosságra, az egészséges ételek 
biztosítására eddig is nagy gondot fordított az óvoda. 
 



 3 

A meleg és a hidegétkezések nyersanyagainak beszerzési árai összességében 
hozzávetőlegesen 2,4%-kal emelkednek, így a térítési díj 2015. február 1-jétől 
szintén ennyivel emelkedne. 
A jelenlegi térítési díj 543,- Ft, amely 13,- Ft-tal nőne, így az jövőre 556,- Ft lenne. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy gyermekétkeztetés esetén: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás gyermek 
után az intézményi térítési díj 100%-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek 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. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a 
rendelet-tervezetet elfogadni. 
 
Eplény, 2014. december 17. 
 
         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 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 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. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó 
gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2014. (...)önkormányzati 
rendelethez 

„1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában 
alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 
1/2014. (I. 31.) 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 381 191 191 

4  Tízórai  183 183 183 

5  Uzsonna 182 182 182 

6  ÖSSZESEN: 746 556 556 
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…/2014. (…) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata  
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó 

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

 
 

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. 
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II. 
 
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési 
díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló rendelet módosításának 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 fizetendő térítési díj emelése a családok költségvetését kis mértékben terheli. 
Választási lehetőséget biztosít az intézményi térítési díj külön-külön történő 
meghatározása az ellátottaknak, hogy a szolgáltatást részben vagy teljes mértékben 
kívánják igénybe venni.  
 
ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat 
keletkeztet:  
 
A rendelettervezetben meghatározott étkezési díjakból befolyt összeg az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda éves költségvetésének bevételi oldalán szerepel. 
Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat az állami támogatás 
és az ellátottak által fizetett személyi térítési díj nem fedezi. A kiadásokra fordítandó 
hiányzó jelentős pénzösszeget az Önkormányzat biztosítja, melyet az éves 
költségvetésének kiadási oldalán kell figyelembe venni. A térítési díj emelése az 
Önkormányzat kiadási oldalán megjelenő összeget csak minimális mértékben 
csökkenti. 
 
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. 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 
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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 jogszabály hatályba lépése után 
bekövetkezett jogszabályi és költségvetési változásokhoz igazítja a rendeletben 
meghatározott köznevelési intézményekben igénybe vett étkeztetésért fizetendő 
térítési díjak összegét. 
 
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.  
 


