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Előterjesztés 

Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 

rendelet módosításáról 

 
1. előterjesztés száma: 293/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajcsai Tamás 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet – határozati javaslat a bölcsődei nyersanyagköltség megállapításáról 

 2. melléklet – rendelet tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:                                              

 Humánerőforrások Bizottság 

 Gazdálkodási Bizottság, 

 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség,                                                              

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

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

törvény 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

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

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 

29/1993. (II.17.) kormányrendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

I. Általános indokolás 

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

fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Hivatkozott jogszabály 

alapján a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a fizetendő térítési díjak mértékét, 

csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő testülete a 12/2017. (III.29.) számú rendeletében 

határozta meg a közigazgatási területén lévő köznevelési intézményekben a 2017. évben 

fizetendő étkezési térítési díjak mértékét. 

 

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet III. 5. Intézményi gyermekétkeztetés 
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támogatása jogcím alapján igényelt, a 2017. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó 

támogatása igénylésének megalapozottságára irányuló felülvizsgálatot tartott 2017. július 5. és 

2017. szeptember 15. napja közötti időszakban. A felülvizsgálat megállapította, hogy az 

önkormányzat a rendeletben nem határozta meg a bölcsődés gyermekek napi négyszeri étkezése 

esetében a térítési díját. 

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felhívta az Önkormányzat figyelmét, hogy 

térítési díjakra vonatkozó rendeletét haladéktalanul módosítsa. 

 

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felhívásának eleget téve szükséges Bicske 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet 2.§ -

ának módosítása. 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Bölcsődei Szakmai Egység 

nyersanyagköltsége:  

 

Intézmény 

Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ 

– Kapcsolat Központ 

Bölcsődei Szakmai 

Egység 

80 35 185 70 370 

 

Kérem a határozat és a rendelet elfogadását. 

 

Bicske, 2017. 10.12. 

 

 Pálffy Károly 

  polgármester 

 

 

 

1. melléklet a 293/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Bölcsődei Szakmai Egység 

bölcsődei étkezés nyersanyagköltség megállapításáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai 

Egység étkezés nyersanyagköltsége:  
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Intézmény 

Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ 

– Kapcsolat Központ 

Bölcsődei Szakmai 

Egység 

80 35 185 70 370 

 

Határidő: 2017. október 25. 

Felelős: jegyző 

 

 

II. Részletes indokolás 

1. § A térítési díjra vonatkozó intézményi felsorolás egy ponttal kiegészítésre kerül. 

 

2.§ A rendelet hatálybaléptető rendelkezéseit tartalmazza. 

 

III. Előzetes hatásvizsgálati lap 

 

Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

I. társadalmi hatásai: 

A tervezet elfogadásának nincs mérvadó társadalmi hatása. 

 

II. gazdasági hatásai: 

A tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

 

III. költségvetési hatásai: 

A költségvetési hatása nincs, hiszen az árak nem változtak. 

 

IV. környezeti következményei: 

A tervezett módosításnak környezeti következményei nincsenek. 

 

V. egészségi következményei: 

Egészségi következményei nincsenek. 

 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
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A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.  

 

VII. megalkotásának szükségessége: 

Az új étkezési térítési díjkategória indokolta a jogszabály megalkotását. 

 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A szabályozás hiánya, jogszabálysértést eredményez.  

 

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nincs. 

 

 

 

 

2. melléklet a 293/2017.számú előterjesztéshez                              

                           Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (….) önkormányzati rendelete 

az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 

a) Bicske Városi Óvodában biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

aa) tízórai térítési díja    100,- Ft 

ab) ebéd térítési díja        280,- Ft 

ac) uzsonna térítési díja         90,- Ft 

b) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában biztosított étkeztetés esetében 

fizetendő 

ba) tízórai térítési díja     110,- Ft  

bb) ebéd térítési díja    310,- Ft  

bc) uzsonna térítési díja                     100,- Ft.  

c) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola általános iskolai egységében 

biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

ca) tízórai térítési díja       110,- Ft  

cb) ebéd térítési díja     310,- Ft 

cc) uzsonna térítési díja  100,- Ft. 

cdp://1/99700031.TV/104/
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d) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai egységében 

biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

da) tízórai térítési díja  125,- Ft 

db) ebéd térítési díja   360,- Ft 

dc) uzsonna térítési díja  115,- Ft.  

 

e) A Vendég étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja teljes adagra 680,- Ft.  

fél adag esetén a teljes ár 70%-a 475,- Ft 

 

f) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Gondozási 

Központ Szakmai Egységében étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja   700,-Ft. 

 

g) Bicske Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai és bölcsődei 

alkalmazottak kedvezményes étkeztetés esetében fizetendő 

ebéd térítési díja   340,-Ft. 

 

h) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola alkalmazottai által fizetendő helyben 

fogyasztott ebéd térítési díja  500,-Ft 

 

i) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei 

Szakmai Egységében biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

ia) reggeli térítési díja    100,- Ft 

ib) tízórai térítési díja          45,- Ft 

ic) ebéd térítési díja           235,- Ft 

id) uzsonna térítési díja     90,- Ft 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. ……………… 

                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                              jegyző 

 


