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E L Ő T E R J E S Z T É S  

az étkezési térítési díjak mértékének megállapításról szóló 2/2016 (II.15.) rendelet 

módosításáról 

Tárgyalja:  Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. október 25. 

napján tartandó nyílt ülésén 

Elfogadás módja: egyszerű többség 

 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző, Molnár Ibolya köztisztviselő 

Melléklet:  1 db rendelet-módosítás tervezet, 1 db határozati javaslat 

 

Jogszabályi háttér:  

- a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 

 

-  a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 

EMMI rendelet 

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

-  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza. A 

Gyvt. 29. § (1) bekezdése ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjról rendeletet alkosson. A Gyvt. 151.§ 

(3) bekezdése értelmében a gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: 

gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja - ide nem értve a bölcsődét - az 

élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A 328/2011. (XII.29.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Gytr. ) 5. § (2) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjait a kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának 

megfelelő módon kerekítve szükséges megállapítani. 

A Szt. 115. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a 

továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév 

április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a 

szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal 

korrigálható.  

 



2017-ben emeltük utoljára gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait. 

2021. évben a gyermekétkeztetés térítési díjait nem emelhette az önkormányzat a 

koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 

alapján: „E rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig - a (3) és (4) 

bekezdésben foglalt kivétellel - 

a) a helyi önkormányzat, 

b) a helyi önkormányzat által fenntartott 

ba) költségvetési szerv, 

bb) nonprofit szervezet, 

bc) egyéb szervezet, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 

alapított gazdasági társaság, 

e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel 

rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 

által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e 

rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.” 

 

2022. január 1-jén hatályát veszti a fenti Kormányrendelet, ezért javaslom az étkezési 

térítési díjak mértékéről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítását 2022. 

január 1-jei hatállyal. 

A térítési díj mértékének változtatását a következők alapján javaslom: 

A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a napi összeg általános forgalmi adóval növelt 

összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt-ben meghatározott 

normatív kedvezményezetteknek a figyelembe vételével állapítjuk meg. 

A Gyvt az alábbi úgynevezett normatív kedvezményt biztosít: 

1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében az intézményi 

térítési díj 100%-a. 

2. három vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-a. 



3. tartós beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-a. 

Nyersanyag költség számítás: 

Az élelmezési norma az egy ellátott, egy élelmezési napjára felhasználható élelmiszer 

nyersanyag (jelenleg) ÁFA nélküli Ft. értékét jelenti. 

A norma megállapítása az intézményt finanszírozó önkormányzat, vagy nem állami szerv 

esetén a tulajdonos feladata. Az új élelmezési norma előkészítése mindig az élelmezésvezető 

és a polgármesteri hivatal pénzügyi vezetőjének a feladata. A helyes norma kialakításához 

speciális számításokat kell végezni. A számításnak a szakmai elvárásokat figyelembe vevő, a 

tápanyag- és nyersanyagminimum értékek alakulásával, és az egyéb speciális, a helyi 

feladatellátásból és körülményekkel számoló elemzéseken kell alapulnia. 

Az élelmezési normát (és hozzá kapcsolódóan a térítési díjat) étkezési jogcímenként, 

részétkezésenkénti bontásban, élelmezési napra összegezve, a szakmai indoklást mellékelve 

kell a fenntartó felé felterjeszteni. A szöveges indoklásban az élelmezéssel szembeni 

elvárásokat és a helyi körülményeket olyan részletességgel kell bemutatni, hogy az a döntést 

elősegítse. 

Az élelmezési nyersanyagnorma rendezése (vagyis új norma bevezetése) egybeesik az új 

térítési díj megállapításával. 

Nyersanyagköltség (Norma) számítása óvodai étkezők esetében: 

Éves élelmiszerköltség: 4.240.000.- 

Élelmezési napok szám óvoda: 220 nap/év 

Étkezők száma: 55 fő 

Nyersanyagköltség (Norma) számítása iskolai étkezők esetében: 

Éves élelmiszerköltség: 7.130.000.- 

Élelmezési napok szám óvoda: 185 nap/év 

Étkezők száma: 82 fő 

 

Képlet óvodai étkezők esetében: 

Éves élelmiszerköltség/Élelmezési napok száma/ Étkezők száma 

= Nyersanyagköltség = 350.- Ft 

Képlet iskolai étkezők esetében: 

Éves élelmiszerköltség/Élelmezési napok száma/ Étkezők száma 

= Nyersanyagköltség = 470 Ft 



A 2020. évi adatok alapján a nyersanyagköltség 350.- Ft óvodai étkezők esetében, 470.- Ft 

iskolai étkezők esetében, ami szükségessé teszi az óvodai és iskolai nyersanyagnorma 

emelését. Ezen kívül figyelembe vettük az élelmiszer nyersanyagok piaci árának emelkedését, 

a beszállító partnerek áremelését, valamint az inflációt. 

 Az óvodai és iskolai étkeztetés előírásainak való megfeleléshez is szükségessé vált a 

nyersanyagnorma emelése. 

Az elvégzett számítások alapján az óvodai és iskolai étkezés nyersanyagnormájának 

20%-os mértékű emelése szükséges. 

 

Óvodai gyermekétkeztetés  

           

Tízórai nyersanyagnorma:  

   nettó 66 Ft/adag/nap      

   áfa 18 Ft/adag/nap      

   bruttó 84 Ft/adag/nap  kerekítés után 85 Ft/adag/nap  

           

Ebéd nyersanyagnorma: 

   nettó 222 Ft/adag/nap      

   áfa 60 Ft/adag/nap      

   bruttó 282 Ft/adag/nap  kerekítés után 280 Ft/adag/nap  

           

Uzsonna nyersanyagnorma:  

   nettó 62 Ft/adag/nap      

   áfa 17 Ft/adag/nap      

   bruttó 77 Ft/adag/nap  kerekítés után 80 Ft/adag/nap  

Az emelkedő nyersanyagnorma és étkezési költségek alapján a korábbi időszakhoz képest az 

alábbi táblázat tartalmazza a változást. 

 

Óvodai gyermekétkeztetés 

 

Nettó 

nyersanyagnorma 

(Ft/adag) 

2021.12.31-ig 2022.01.01-től Változás % 

Tízórai 55 Ft 66 Ft 20 

Ebéd 184 Ft 222 Ft 21 

Uzsonna 51 Ft 62 Ft 21 

Egész napos ellátás 

összesen: 

 

290 Ft 350 Ft 20,6 

 

 



 

Napközi (iskolai) gyermekétkeztetés         

         

Tízórai nyersanyagnorma:  

   nettó 80 Ft/adag/nap      

   áfa 21 Ft/adag/nap      

   bruttó 101 Ft/adag/nap  kerekítés után 100 Ft/adag/nap

  

           

Ebéd nyersanyagnorma: 

   nettó 316 Ft/adag/nap      

   áfa 85 Ft/adag/nap      

   bruttó 401 Ft/adag/nap  kerekítés után 400 Ft/adag/nap

  

           

Uzsonna nyersanyagnorma:  

   nettó 74 Ft/adag/nap      

   áfa 20 Ft/adag/nap      

   bruttó 94 Ft/adag/nap  kerekítés után 95 Ft/adag/nap

  

Az emelkedő nyersanyagnorma és étkezési költségek alapján a korábbi időszakhoz képest az 

alábbi táblázat tartalmazza a változást. 

 

 

Napközi (iskolai) gyermekétkeztetés 

 

Nettó 

nyersanyagnorma 

(Ft/adag) 

2021.12.31-ig 2022.01.01-től Változás % 

Tízórai 67 Ft 80 Ft 20 

Ebéd 263 Ft 316 Ft 20 

Uzsonna 62 Ft 74 Ft 20 

Egész napos ellátás 

összesen: 

 

392 Ft 470 Ft 20 

 

Az elvégzett számítások alapján az óvodai és iskolai étkezés nyersanyagnormájának 20%-os 

mértékű emelése miatt az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés térítési díjainak 20%-os 

mértékű emelését javaslom 2022. január 1-jétől. 

 

 

 



 

 

A felnőtt (munkahelyi, vendég) ebéd:  

 

Jelenleg: 570 Ft/adag/nap 

 

Nyersanyagköltség (Norma) számítása munkahelyi, vendég étkezők esetében: 

Éves élelmiszerköltség: 2.100.000.- 

Élelmezési napok szám óvoda: 220 nap/év 

Étkezők száma: 28 fő 

Képlet (munkahelyi, vendég) étkezők esetében: 

Éves élelmiszerköltség/Élelmezési napok száma/ Étkezők száma 

= Nyersanyagköltség = 340 Ft 

 

628.- Ft/adag/nap = (340.- Ft nyersanyagnorma + 290.- Ft rezsiköltség) 630.- Ft 

 

Kerekítés után 630 Ft/adag/nap 

 

Változás (növekedés) mértéke: 10 % 

 

 

A fenti számítások alapján a felnőtt (munkahelyi, vendég) ebéd nyersanyagnormájának 

és térítési díjának 10%-os emelését javaslom 2022. január 1. napjától. 

 

 

 

 

 

A szociális étkeztetés intézményi térítési díja az alábbiak szerint alakul: 

 

a) Gondozási Központ tagja (3 X étkezés): nettó 382.- Ft +392.- Ft rezsi = 774.- Ft (bruttó: 

983.- Ft) 

 

Kerekítés után 985 Ft/adag/nap 

 

Tízórai:   60.- Ft 

Ebéd:             262.- Ft 

Uzsonna:         60.- Ft 

 

b) Gondozási Központ tagja (2 X étkezés): nettó 329.- Ft+329.- Ft rezsi = 650 Ft (bruttó: 

826.- Ft) 

 

Kerekítés után 825 Ft/adag/nap 

 



Tízórai:    58.-Ft, 

Ebéd:              251.-Ft, 

 

c) Szociális étkeztetésben részesülők intézményi térítési díj:  

Ebéd: 261.- Ft + 267 rezsi = 528.- Ft (bruttó: 671.- Ft) 

 

Kerekítés után: 670 Ft/adag/nap 

 

 A szociális célú étkeztetés esetében a számítások alapján nem szükséges sem a 

nyersanyagnorma, sem a térítési díj emelése. 

 

 

 

Kérem a képviselő testületet, a rendelet módosítást és a határozati javaslatot megtárgyalni és 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Csökmő, 2021. október 20. 

                                                                                            /:Nagy Tibor s.k.:/ 

                                                                 polgármester 

 

Általános indokolás 

 

A rendelet-módosítás szükségeségét az indokolja, hogy a 2017. óta a nyersanyagnorma nem 

került emelésre, miközben folyamatosan emelkedtek az élelmiszerárak, nyersanyagárak, 

nőttek a munkabér és rezsi költségek. 2020. évi adatok alapján a nyersanyagköltség 350.- Ft 

óvodai étkezők esetében, 470.- Ft iskolai étkezők esetében, ami szükségessé teszi az óvodai és 

iskolai nyersanyagnorma emelését. 

 

Részletes indokolás: 

 

1. § A rendelet 1. §-át és 2. §-át módosítja: pontosítja az intézmények nevét. 

 

2. § A Rendelet 1. számú mellékletét módosítja, meghatározza az intézményi térítési díjakat. 

 



3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Csökmő, 2021. október 20. 

 

                          /:Nagy Tibor s.k.:/                                                                

                                 polgármester                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése 

alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának 

megítélése. A Jat. 17.§ (2) bekezdése szerint 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 fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes 

hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:  

 

A rendelet módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

I. Várható társadalmi hatások:  

A rendelet módosításának társadalmi hatása: nőnek az intézményi étkezést igénybe vevők 

kiadásai, amennyiben kedvezmény igénybe vételére nem jogosultak. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai egyensúlyba kerülnek. 

 

III. Várható környezeti hatások:  

A rendelet módosításnak nincs környezeti hatása. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények:  



A rendelet módosításban foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.  

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendelet módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A rendelet módosításnak célja, hogy a nyersanyagnormát olyan összegben határozza meg, 

amelyből teljesíthető a jogszabályi előírásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű étel 

elkészítése. 

 

VII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.  

 

Csökmő, 2021. október 20. 

 

 

        Fülöpné dr. Kerti Judit  

         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

…/2021. (X.25.) önkormányzati rendelete 

az étkezési térítési díjak mértékének megállapításról szóló 2/2016. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8. pontjában meghatározott és a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a 147. § (1) bekezdés 

a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

1. § 

Az étkezési térítési díjak mértékének megállapításról szóló Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.15.) Önkormányzati rendelete 1. és 2. §-a 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„1. § 

E Rendelet hatálya kiterjed az állami intézményfenntartó központ által fenntartott és 

működtetett Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

biztosított iskolai gyermekétkeztetésre, valamint a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődében 

biztosított óvodai gyermekétkeztetésre. 

2. § 

Csökmő Nagyközségi Önkormányzata a fenntartásában működő Játéksziget Óvoda és Mini 

Bölcsőde konyháján keresztül biztosítja a településen az 1. §-ban meghatározott 

intézményekben a gyermekétkeztetést.” 

2. § 

Az étkezési térítési díjak mértékének megállapításról szóló Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.15.) Önkormányzati rendelete 1. melléklete 

az 1. melléklet szerint módosul. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 3-án hatályát veszti. 

 

/:Nagy Tibor s.k. :/                                                          /: Fülöpné dr. Kerti Judit s.k.:/ 

      polgármester                                                                              jegyző 

 



 

 

 

2. számú melléklet: határozati javaslat: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

……../2021. (X. 25.) határozat 

 

az önkormányzat által biztosított étkezések nyersanyagnormájának és térítési díjának 

meghatározásáról 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott 

Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde konyháján előállított étkezések nyersanyagnormáját és 

térítési díját 2022. január 1-jétől a következő mértékben állapítja meg: 

 

A felnőtt (munkahelyi, vendég) ebéd nettó árát 630.-Ft/adag/napban állapítja meg, amelyből 

340.-Ft nyersanyagnorma, 290.-Ft rezsiköltség. 

 

A Bihari Szociális Szolgáltató Központtal kötött szolgáltatási szerződés szerint biztosított 

szociális étkeztetés nyersanyagnormájának és intézményi térítési díjának mérékét változatlan 

mértékben tartja fenn. 

 

 

Határidő: 2022. január 1. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 
 
 
 
 

 


