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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 15. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás 

igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 19/2013. (XI. 20.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

továbbiakban: Gyvt.) 151. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 

költsége. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a gyermekétkezetést a Prizma-Junior 

Közétkeztetési Zrt.-től vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. Az intézményi térítési díj 

megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a 

gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget. 

 

2016. március 1. napjától a nevelési-oktatási intézményekben a Prizma-Junior Közétkeztetési 

Zrt. (korábban: Junior Vendéglátó Zrt.) látja el az étkeztetési feladatokat. A 349/2019. (XII. 

10.) Kt. határozattal a képviselő testület úgy döntött, hogy a szolgáltatási díj 10 %-os 

áremeléshez járul hozzá.  

 

A szolgáltató a Szolgáltatási szerződés módosításában rögzítette adagonként a nyersanyag- és 

rezsiköltséget, így alapjául szolgál a térítési díj megállapításának. A következő táblázat 

mutatja be a nyersanyagnorma változást: 

 

Ellátási forma 

Junior Vendéglátó Zrt. által 

alkalmazott nettó 

nyersanyagnorma 

2019. december 31-ig 

Junior Vendéglátó Zrt. által 

alkalmazott nettó 

nyersanyagnorma 

2020. január 1-től 

Iskolás 3x étkeztetés 472 519 

Iskolás tízórai + ebéd 353 388 

Iskolás ebéd 252 277 

Óvodás 3x étkezés 368 405 

Mini bölcsődei 4x étkezés 442 486 

 

Az előzőekben leírtak alapján szükséges a nevelési-oktatási intézményekben biztosított 

gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 19/2013. 

(XI. 20.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a következő 

önkormányzati rendelet-tervezet elfogadására. 

 

  



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

…./2020. (I. ....) önkormányzati rendelete  

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről  

és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 

19/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás 

igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 19/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 

 

(1) Jelen rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Medgyesegyháza, 2020. január …… 

               

 

              Kraller József                                                     dr. Kormányos László 

                polgármester                                                                    jegyző   

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése 2020. január ….. napján megtörtént. 

 

 

Medgyesegyháza, 2020. január …… 

 

 

 dr. Kormányos László 

  jegyző 

 

1. melléklet a …./2020. (I. …..) önkormányzati rendelethez 

 

Ellátási forma 

2020.01.01-től érvényes 

térítési díj (nettó 

nyersanyag norma) 

Ft-ban 

2020.01.01-től érvényes 

térítési díj (áfával növelt 

nyersanyag norma) 

Ft-ban 

Iskolás 3x étkezés 519 659 

Iskolás tízórai+ebéd 388 493 

Iskolás ebéd 277 352 

Óvodás 3x étkezés 405 514 

Mini bölcsődei 4x étkezés 486 617 



Előzetes hatásvizsgálat 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési-oktatási 

intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő 

térítési díjakról szóló …../2020. (I. ……. ) önkormányzati rendelethez 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható körülményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet esetén az alábbiak: 

 

1. Társadalmi hatások 

A jelenlegi módosítás következtében kb. 10 %-os térítési díjemelés várható. 

 

2. Gazdasági hatás 

A jelenlegi módosításnak gazdasági hatása van, mivel a gyermekétkeztetésért fizető 

szülőknek 2020. január 1. napjától az ellátásért 10 %-kal többet kell a fizetniük. 

 

3. Költségvetési hatás 

A 2020. évi normatíva igényfelmérésénél a gyermekétkeztetés tervezett bevételei és 

kiadásai már a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. szerződésmódosításának megfelelő 

adatokat tartalmazza. 

 

4. Környezeti, egészségi következményei 

A rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségi következménye. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

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

(a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi költsége.  

 

A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezések 

jogszerűtlen alkalmazása törvénysértő állapotot eredményez. 

 

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

feltételek. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 



Medgyesegyháza, 2020. január 14. 

 

 

           Kraller József s.k. 

  polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 

  dr. Kormányos László s.k.  

       jegyző 

 


