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I.

Szociális étkezés

Az Sztv 115. § (1) bekezdése szerint:

„115. § (1) 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 intézményi térítési díjat integrált
intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”
Fentiek szerint a szociális étkezés 2020. évi térítési díja, 2019. április 1-jéig kerülhet
felülvizsgálatra.
II. Gyermekétkeztetés (gyermekek napközbeni ellátása: óvodai-, menzai és napközis
étkeztetés)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás

2
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért
térítési díjat kell fizetni.
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások
intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség
és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok
alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy
alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési
díjat a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembe vételével kiszámított térítési díjnál
alacsonyabb összegben határozza meg.
A Gyvt. 21/A. § (1) bekezdés b.) pontja szerint: „Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem
rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az
óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezést kell biztosítani.”
A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat biztosítja a
gyermekétkeztetést az általa fenntartott óvodában, továbbá a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ (köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelésioktatási intézményben.
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a
gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait a települési önkormányzat
állapítja meg.
A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján Vadna Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. április 1-jéig kell megállapítania a szolgáltatási önköltséget.
Az intézményi térítési díjat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm.rendelet) 5.§ (2) bekezdése
értelmében kerekítve kell megállapítani.
A Gyvt. 15. § (1) értelmében 2016. január 1-jétől a gyermekétkeztetés a gyermekek védelmének
rendszerében, a pénzbeli és természetbeni ellátások közé tartozik.
A Gyvt. 18.§ (1a) bekezdésének megfelelően a települési önkormányzat vagy a fenntartó a
törvényben meghatározott módon, természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést.
A Gyvt. 21. § (1) bekezdése értelmében természetbeni ellátásként a gyermek életkorának
megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő
kérelmére az óvodában, az általános iskolai menzai ellátás keretében.
A Gyvt. 151 § (4a) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy
elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül a települési önkormányzathoz fordulhat. Ha a települési önkormányzat intézmény
közreműködése nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj megállapítására,
annak vitatására, csökkentésére és elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja
meg.

A tényfelhasználások alapján az óvodai konyha élelmezésvezetője 2020 évre, a felnőtt étkeztetési formák (alkalmazott, vendég, szociális) esetében
javasolta a normák emelését.

2019. évi norma*
Óvodai gyermekétkeztetés

2020. évre javasolt
norma*

2019. évi térítési
díj*

2020. évre javasolt
díj*

350
Norma: 325
Rezsi: 140
325

350

350

2020. április 1-ig

Norma: 350
Rezsi: 140
350

465

490

325

350

Szociális étkeztetés

325

350

435

2020. április 1-ig

Bölcsődés korúak szünidei étkeztetése

165

165

-

-

Óvodás korúak szünidei étkeztetése

185

185

-

-

Iskolás korúak szünidei étkeztetése
Középiskolás korúak szünidei
étkeztetése
* fenti összegek az áfát nem tartalmazzák.

225

225

-

-

325

325

-

-

Vendégétkeztetés
Önkormányzati alkalmazottak

Fentiek szerint a gyermekétkeztetés 2020. évi térítési díja, a 2020. évi költségvetés adatai rendelkezésre állását követően, 2020. április 1-jéig kerülhet
felülvizsgálatra.
Fentiekre tekintettel indítványozom a határozati javaslat elfogadását.
Vadna, 2019. november 26.
Bencze Péter sk.
polgármester
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1. sz.melléklet
Határozati javaslat

../2019. (…..) Határozat
A Vadna Község Konyha által
biztosított,
gyermekalkalmazottiszociális
és
vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak
2020. évi megállapításáról.
1./ Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat által
fenntartott Vadna Község Konyha által biztosított gyermek- szociális- és
vendégétkeztetésre vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg,
2020. január 1-jei hatállyal:
a.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 350 Ft, melyből:
tízórai: 90 Ft
ebéd: 220 Ft
uzsonna:60 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
b.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 350 Ft, melyből:
ebéd: 350 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
c.) Alkalmazotti étkeztetés napi nyersanyag normája 350 Ft, melyből:
ebéd: 350 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási
jogviszonyban állók térítési díja: 350.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem
tartalmazza.
d) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási
jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) térítési díja: 490.-Ft/nap, mely összeg az
áfát nem tartalmazza.
e.) Bölcsődés korú gyermek étkeztetésének (szünidei étkeztetés) napi nyersanyag
normája 165 Ft, melyből:
ebéd: 165 Ft; mely összeg az áfát nem tartalmazza.
f.) Iskoláskorú gyermek étkeztetésének (szünidei étkeztetés) napi nyersanyag
normája 255 Ft, melyből:
ebéd: 255 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
g.) Középiskolás korú gyermek étkeztetésének (szünidei étkeztetés) napi nyersanyag
normája 325 Ft, melyből:
ebéd: 325 Ft; mely összeg az áfát nem tartalmazza.
Felelős: polgármester, élelmezésvezető
Határidő: értelemszerűen

