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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. december 21. 

napján tartandó nyílt ülésén 

 

Elfogadás módja: egyszerű többség 

 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

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

 

Jogszabályi háttér:  

- a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2021. december 1-jén hatályba lépett a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 

szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló 2021. évi CXV. törvény. 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény szerint:  

„147. § (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

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

továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 

30. 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 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100099.TV#lbj79idf72


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 a 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és 

alkalmazandó mértéke. 

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 

hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig 

új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. *  

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra vagy 

határozatlan időre - megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a 

díjemelés mértékét az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában. 

(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés 

mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig 

számszerűsíthető módon meghatározta. 

(5) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonkezelésben álló, 2020. 

november 4. napján vagy ezt követően létesített parkolókra vonatkozó parkolási díj tekintetében 

nem kell alkalmazni. 

 

Ezen törvényi rendelkezések alapján a Képviselő-testület által 2021. október 25. napján 

elfogadott az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 15/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet 2021. január 1. 

napján nem léphet hatályba, emiatt a rendeletmódosítás hatályba nem lépésével 

kapcsolatos rendeletmódosítás elfogadása szükséges.  

 

 

 

Kérem a képviselő testületet, a rendeletmódosítást és a határozati javaslatot megtárgyalni és 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Csökmő, 2021. december 17. 

                                                                                            /:Nagy Tibor s.k.:/ 

                                                                 polgármester 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100099.TV#lbj80idf72
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100099.TV#lbj81idf72


Általános indokolás 

 

A rendeletmódosítás szükségeségét az indokolja, hogy 2021. december 1-jén hatályba lépett a 

veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény, mely 

alapján 2022. június 30. napjáig 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 a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és 

alkalmazandó mértéke. Ez alapján nem léphet hatályba a 2021. október 25. napján elfogadott 

15/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet. 

 

Részletes indokolás: 

 

1. § A 2021. október 25-én elfogadott 15/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet hatályba nem 

lépéséről rendelkezik. 

2. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Csökmő, 2021. december 17. 

 

                          /: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 térítési díj emelés hatályba nem lépése kedvező társadalmi hatással bír. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelet módosításával az önkormányzati bevételek csökkennek. 

 

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 módosításra a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés miatt van szükség. 

 

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. december 17. 

 

 

        Fülöpné dr. Kerti Judit  

         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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. § 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

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

      polgármester                                                                              jegyző 

 

 

2. számú melléklet: határozati javaslat: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

……../2021. (XII. …) határozat 

 

az önkormányzat által biztosított étkezések nyersanyagnormájának és térítési díjának 

meghatározásáról szóló 93/ 2021.(X.25.) önkormányzati határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által biztosított 

étkezések nyersanyagnormájának és térítési díjának meghatározásáról szóló 93/2021. (X.25.) 

önkormányzati határozatát 2022. január 1. napjától nem lépteti hatályba.   

 

2022. január 1. napjától az önkormányzat által biztosított étkezések térítési díjainak mértéke 

továbbra is ugyanezen díjak 2020. december 18-án hatályos és alkalmazandó mértéke. 



 

Határidő: 2022. január 1. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 
 


