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Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetésről 

(Módosításokkal egységes szerkezetben – Lezárva, 2023.02.01.) 

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdéseiben és 147.§ (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
alábbiakat rendeli el: 

I. Fejezet 
A gyermekétkeztetés 

1. § 

(1) Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.) 21/A-21/C §-ai szerinti intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és kedvezményes 
intézményi gyermekétkeztetést és szünidei étkeztetést gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatás 
keretei között, intézmény nélkül, kormányzati funkciókon biztosítja. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés, valamint az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 
igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – nyilatkozatokat a Szuhakállói Közös 
Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: közös önkormányzati hivatal) lehet benyújtani. 

(3) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – 
nyilatkozatokat a közös önkormányzati hivatalban lehet benyújtani. 

2. § 

(1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek a.) pontja szerinti jogosultaknak biztosítja. 

(2) Az önkormányzat az őszi, tavaszi és téli szüneteken és az azok időtartamára eső óvodai zárva 
tartási napokon (továbbiakban: évközi szünet) túlmenően, a szünidei étkeztetést az iskolai nyári 
szünetben és az erre az időtartamra eső óvodai zárva tartási napokon 43 munkanap időtartamban 
biztosítja. 

(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelével biztosítja. 

II. Fejezet 
Térítési díj 

3. § 

(1) A természetbeni ellátásként biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díja 

a) napközi otthonos óvodában: 640 Ft/nap; 
b) iskolai napközi otthonos étkezés alsó tagozaton: 740 Ft/nap; 
c) Iskolai napközi otthonos étkezés felső tagozaton: 775 Ft/nap; 
d) iskolai menzai étkezés alsó tagozaton: 430 Ft/nap; 
e) iskolai menzai étkezés felső tagozaton: 470 Ft/nap. 

(2) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § szabályai 
irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az 
Önkormányzat nem biztosít. 
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(3) A gyermek, a tanuló, intézményi hiányzása esetén, az étkeztetés a lemondással érintett napot 
megelőző nap 10 órájáig írásban, személyesen vagy telefonon mondható le a térítésí díj szedését és 
nyilvántartását végző személynél. 

4. § 

(1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díja konkrét összegben kerül megállapításra, az intézményi 
térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, 
valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével. Az önkormányzat alanyi adómenetes. 

(2) Ha a térítési díj megfizetésére kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, annak összegével nem 
ért egyet, vagy annak csökkentését vagy elengedését kéri, a fizetési értesítés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat. A képviselő-testület a kérdésben a soron 
következő ülésén határoz. 

(3) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, tárgyhónapot követő hó 10. napjáig 
kell megfizetni 

4/A. § 

(1) Ha a térítési díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett), a térítési díj befizetését 
elmulasztotta és az elmaradt térítési díjat a térítési díj szedését és nyilvántartását végző személy 15 
napos teljesítési határidő megjelölésével tett és a következményekre való figyelmeztetést is 
tartalmazó felhívására sem fizeti meg - mely alapján díjhátralékosként nyilvántartásba vételre kerül 
- a fenntartó a térítési díj-hátralék behajtására foganatosított kezdeményezéssel, vagy a 
behajthatatlannak minősített hátralék törlésével egyidőben, a döntés meghozatala hónapjának 
utolsó napjával, kizárja azt a kiskorút az étkezésből, akire nézve a kötelezett teljesítetlen hátralékot 
halmozott fel (továbbiakban: kiskorú). 

(2) A fenntartó a kiskorú étkezésből történő kizárására irányuló döntése előtt, ismételten a hátralék 
teljesítésére hívja fel a kötelezettet, 15 napos teljesítési határidő megjelölésével és a 
következményekre való figyelmeztetéssel. 

(3) Nem kerül sor az (1) bekezdés szerint a kiskorú étkezésből való kizárására abban az esetben, ha 
a kötelezett, a (4)–(5) bekezdés szerinti részlefizetési kedvezményt kért, és részletfizetési 
megállapodást kötött, a megállapodásban foglaltak maradéktalan teljesítésig. 

(4) A kötelezett, a térítési-díjhátralék részletfizetéssel történő rendezését kezdeményezheti, írásbeli 
kérelemmel 

a) a térítési díj szedését és nyilvántartását végző személynél a hátralék a fenntartói intézkedésre 
történő kimutatásáig, átadásig; 

b) a fenntartónál a hátralék behajtására irányuló eljárás megindításáig. 

(5) A fenntartó abban az esetben engedélyezheti a részletfizetést, – különös tekintettel a kiskorú 
érdekeire – amennyiben a teljesítés valószínűsíthető. Az engedélyezése során, legfeljebb 6 havi 
részletfizetést engedélyezhető azzal, hogy a fennálló tartozásnak költségvetési éven belül teljesülnie 
kell. A részletfizetési engedély alapján, részletfizetési megállapodásban kell rögzíteni annak fenti 
feltételeit, továbbá azt, hogy a kötelezett elismeri a térítési díj-hátralék összegét ás vállalja, hogy a 
rögzített időpontig a fizetendő részleteket teljesíti. 

(6) A részletfizetés teljesítésének elmaradását követően, a fenntartó a tartozás behajtása felől 
intézkedik, és dönt a kiskorú étkezésből történő kizárásáról. 

4/B. § 

A képviselő-testület a polgármesterre átruházza a gyermekétkeztetés után fizetendő személyi 
térítési díj-hátralék behajtásának, a fenntartói részletfizetési engedmény biztosításának, a kiskorú 
étkezésből történő kizárására irányuló döntés meghozatalának hatáskörét. 
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III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

5. § 

(1) A rendelet 2016. április 1-jével lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/1999. (VIII.3.) önkormányzati 
rendelet. 
 
 
Dávid István          Dr. Herczeg Tibor  
polgármester          jegyző 
            címzetes főjegyző 
 
 


