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Jogszabályi háttér:  

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések elrendeléséről szóló 

27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 

- a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

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

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

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

 

 

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 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.  

Az étkezési térítési díjakat 2016-ban 4%-kal emeltük. 2017-ben a felnőtt étkeztetés 

nyersanyagnormájának 5%-os mértékű emelésére, a szociális étkeztetés 

nyersanyagnormájának 4 %-os mértékű emelésére került sor. 2017 óta nem emeltük a térítési 

díjakat. Az élelmiszerek beszerzési ára, valamint a rezsi-és bérköltségek jelentősen 

emelkedtek, emiatt időszerű lenne a nyersanyagnorma emelése, azonban a koronavírus-

világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 

intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat és az 

általa fenntartott intézmény által nyújtott szolgáltatásért megállapított díj mértéke 2021. 

 



december 31-ig nem lehet magasabb, mint a díjnak a Korm. rendelet hatálybalépését 

megelőző napon (2020. december 18.) hatályos és alkalmazandó mértéke.  

A díjemelési tilalom miatt az étkezési térítési díjak a 2020-ban érvényes díjakkal azonos 

mértékben kerülhetnek megállapításra, így a rendelet módosítása nem indokolt. 

Ennek megfelelően a mellékletben szereplő határozati javaslatot terjesztem elő. 

Csökmő, 2021. március 23. 

/:Nagy Tibor s.k.:/      

 polgármester 

Melléklet az előterjesztéshez: 

Határozati javaslat: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere 

…../2021. (III.24.) önkormányzati határozata 

 

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

rendelet felülvizsgálatáról 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következő döntést hoztam: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata felülvizsgálva az étkezési térítési díjak 

mértékének megállapításról szóló 2/2016 (II.15.) önkormányzati rendeletet úgy 

döntött, hogy a térítési díj mértékét 2021. április 01. napától nem változtatja meg, ezért 

a rendeletet nem módosítja. 
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