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ELŐ T ERJ ES Z TÉS  
 

a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde  

mini bölcsődei intézményi gyermekétkezés nyersanyagnormájának meghatározásáról  

 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
 

Melléklet: 1 db határozati javaslat 
 

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 

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

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 

 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyelet Osztálya 2021. február 19-én 

szakmai segítségnyújtással élt a 2021. január 1-jén hatályba lépett a Játéksziget Óvoda és Mini 

Bölcsőde mini bölcsődei térítési díjainak megállapításáról szóló 18/2020. (XII.14.) önkormányzati 

rendelet kapcsán. E rendelet 1. sz. melléklete szabályozta a mini bölcsődei gyermekétkeztetés 

térítési díjait. Mivel a nyersanyagnorma meghatározása nem rendeletalkotási tárgykör, így az 

határozatban kerül megállapításra. A rendelet melléklete szerinti táblázat módosításra került, 

mivel az intézményi térítési díjat általános forgalmi adó nélkül, a 2008. évi III. törvény 2. §-ának 

megfelelő módon kerekítve szükséges megállapítani. A fizetendő adót a teljesítéskor kell 

megállapítani. Ennek értelmében az ÁFA nem az intézményi, hanem a szolgáltatás 

ellenértékeként fizetett személyi térítési díj része, melyet az Szt.115. § (2) bekezdés szerint az 

intézményvezető állapít meg. 

Ennek megfelelően a melléklet szerinti határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

Csökmő, 2021. március 23. 

 

Nagy Tibor 

polgármester 

 



Melléklet az előterjesztéshez: határozati javaslat 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere 

…/2021. (III.24.) határozata 

a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei intézményi gyermekétkezés 

nyersanyagnormájának meghatározásáról 

 

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, mint a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde 

fenntartója a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei intézményi 

gyermekétkezés nyersanyagnormáját 2021. április 1. napjától a határozat melléklete 

szerint határozza meg. 

Határidő: 2021. április 1. 

Felelős: Soltész Andrea intézményvezető 

 

Melléklet a …/2021. (III.24.) határozathoz: 

 

 

MEGNEVEZÉS 

 

 

Nyersanyag-norma1 

Mini Bölcsődei  

reggeli 105 Ft/nap 
tízórai 110 Ft/nap 
ebéd 295 Ft/nap 

uzsonna 105 Ft/nap 
Napi 4 étkezés összesen: 615 Ft/nap 

 

Csökmő, 2021. március 24. 

Nagy Tibor 

polgármester 

 
1 A nyersanyagnorma általános forgalmi adó nélkül, a 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő 

módon kerekítve kerül megállapításra. 

 


