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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!
Kismaros Község Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett közzé a 2021/2022. nevelési évre/tanévre vonatkozó gyermekétkeztetési feladatok ellátására. Az Önkormányzat számára legkedvezőbb
árajánlat alapján kalkuláltuk a térítési díjakat, amely a rendelet-tervezet 1. sz. mellékletét képezi.
A térítési díj mértékét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 151. § (3)
bekezdése határozza meg. Ez alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó összege.
Az árajánlatokat úgy kértük be, hogy minden esetben tartalmazzák a Gyvt. 151. § (3) bekezdésében
meghatározott anyagnorma összegét.
BIZOTTSÁGI DÖNTÉSI JAVASLAT
A PÜTB …/2021. (VII….) sz. határozata
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztés szerinti térítési díj rendelet megalkotását javasolja a Képviselő-testület számára.
Felelős: polgármester
Határidő: 2021.08.31.
RENDELET ALKOTÁSI JAVASLAT
A Képviselő-testület …/2021. (VII….) sz. rendelete
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés térítési díjának
megállapításáról szóló rendeletét az előterjesztés szerint megalkotja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2021.08.31.

Kismaros, 2021. július 08.
dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita,
jegyző
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RENDELET-TERVEZET
Kismaros Község képviselő-testületének
…/2021. (...) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés térítési díjairól
Kismaros Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben és a 151. § (2a) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a
következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a) Kismaros Község Önkormányzatának fenntartásában működő óvodára ( a
b) továbbiakban (gyermekintézmény),
c) Kismaros Község Önkormányzatának közigazgatási területén a Váci Tankerületi Központ
fenntartásában lévő Vilcsek Gyula Általános
d) a gyermek-, vagy köznevelési intézményekben ellátott vagy tanuló gyermekekre,
e) a d) pontban meghatározott gyermekek szüleire, vagy más törvényes képviselőikre.
2. §
(1) Kismaros Község Önkormányzata biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekétkeztetést.
(2) Kismaros Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21/C §-ban meghatározott szünidei gyermekétkeztetés biztosításának
módjáról évente normatív határozatban dönt.
(3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(4) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.
(5) Nem vonatkoznak a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan
speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.
(6) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások esetében be kell nyújtani.
(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő
a) betegsége,
b) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.
(8) A szülő, törvényes képviselő a gyermekek számában történt változást, vagy ha az étkezést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, óvodai ellátásban résztvevő gyermek esetében az óvoda vezetőjének a tárgynapot megelőző napon 9 óráig, általános iskolai tanuló esetében
a tárgynapot megelőző napon 9 óráig az iskola vezetőjének köteles bejelenteni
a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
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b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi
igénybe újból a gyermekétkeztetést, a kötelezett az (8) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól,
c) a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége miatt iskolai tanuló esetében a lemondás
napjára a részére biztosított étel elvitele a szülője, törvényes képviselője számára 12 órától
13 óráig biztosított, a Kismarosi Kis Morgó Óvoda konyhájáról.
(9) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók törvényes képviselőjének
igénybevétele az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.
(10) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.
3. §
(1) Köznevelési intézményben, amennyiben a térítési díj befizetésének ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokban történő közreműködésre az intézményvezető külön személyt (a továbbiakban étkezési felelős) jelöl ki, a megbízott személy kötelessége gondoskodni a változás-jelentés leadásáért, a
ténylegesen igénybevett étkezéseket tartalmazó lista kitöltéséért, a csekkek és a hátralék miatt keletkezett felszólító levelek átvételéért és továbbadásáért.
(2) Az intézményvezető a kijelölt személy nevéről és elérhetőségéről (telefon, e-mail) írásban tájékoztatja a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalt (továbbiakban: Hivatal).
(3) A gyermek-, valamint a köznevelési intézményekben az intézményvezető köteles együttműködni
az étkezéssel kapcsolatos napi, illetve a változásjelentés továbbításáért, illetve a hátralék megszüntetése érdekében a Hivatallal.
4. §
(1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az intézményi térítési díj 27% mértékű általános forgalmi adóval van kalkulálva, az általános
forgalmi adó mértékének változásával az 1. sz. melléklet bruttó térítési díjai is változnak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező)
kedvezményeket biztosítani kell.
(4) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója
évente egy alkalommal, augusztus 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a következő tanévre/nevelési évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg.
(5) A 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés rendelkezései értelmében a Hivatal
hatáskörébe tartozik a megállapított térítési díj befizetésének ellenőrzése, a befizetést elmulasztó
kötelezett 15 napon belüli írásbeli értesítése, továbbá a hátralékokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése. Ha fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy a
jegyző köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.
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5. §
(1) Az Óvodába járó gyermekek esetében a Hivatal a hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15
nap határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.
(2) A felszólítást tartalmazó levélben az intézmény tájékoztatja a törvényes képviselőt a szociális
alapon történő támogatás lehetőségeiről. A Hivatal a felszólító levélben meghatározott határidő
lejártát követően, amennyiben nem történt meg a hátralék rendezése, írásban köteles jelzéssel élni
a gyermeket ellátó intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse felé.
(3) A család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős értesítése alapján felkeresi a gyermeket nevelő családot, megvizsgálja az érintett gyermek szociális és családi körülményeit,
és segítséget nyújt abban, hogy a gyermek étkezése biztosított legyen.
(4) Iskolába járó gyermekek esetében a Hivatal a hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos
(tanítási nap) határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére. A felszólítást tartalmazó levélben a Hivatal tájékoztatja a törvényes képviselőt a szociális
alapon történő támogatás lehetőségeiről, valamint arról, hogy amennyiben a 15 napos (tanítási nap)
határidő elteltéig nem rendezi a tartozását, a 15 napot (tanítási nap) követően gyermeke az étkezést
nem veheti igénybe a hátralék rendezéséig. Amennyiben a törvényes képviselő a térítési díj befizetését hitelt érdemlően igazolja, a gyermek az étkezést újból igénybe veheti.
(5) A Hivatal a felszólító levélben meghatározott határidő lejártát követően, amennyiben nem történt meg a hátralék rendezése, írásban köteles jelzéssel élni a gyermeket ellátó intézmény gyermekés ifjúságvédelmi felelőse felé.
(6) A család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős értesítése alapján felkeresi a gyermeket nevelő családot, megvizsgálja az érintett gyermek szociális és családi körülményeit,
és segítséget nyújt abban, hogy a gyermek étkezése biztosított legyen, és közreműködik a hátralék
rendezése érdekében.
(7) A Hivatal pénzügyi csoportja a hónap utolsó napjáig elkészíti kimutatását a hátralékosokról. A
listát megküldi a jegyzőnek és ezzel egy időben felszólítja a szülőt a hátralék megfizetésére.
(8) A gyermekétkeztetésben közreműködő közintézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
hátralékkal rendelkező gyermekek az étkeztetésben nem vehetnek részt a hátralék kiegyenlítéséig.
Amennyiben az intézmény az általa megküldött felszólító levélben lejárt 15 napos (óvodák esetében
munkanap, iskola esetében tanítási nap) határidőt követően a gyermeket tovább étkezteti, az ebből
keletkezett térítési díj tartozás ellenértékét az intézmény köteles saját költségvetése terhére megtéríteni Kismaros Község Önkormányzata által kiállított számla alapján.
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6. §
(1) Ez a rendelet a 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 11/2020. (VII.29.) számú önkormányzati rendelet és az étkezési térítési díjak
megállapításáról, beszedéséről szóló 3/1996. (III.6.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó
rendelkezései irányadóak.

dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita
jegyző

Neubauer Rudolf
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2021. július……

dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita
jegyző
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1. sz. melléklet
a gyermekétkeztetési térítési díjairól szóló
…/2021. (…) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak:
Térítési díj jogcíme

Bruttó térítési díj
(27%-os mértékű ÁFA-val)

óvodai napi háromszori étkezés

620 Ft/ellátási nap

iskolai napi háromszori étkezés

670 Ft/ellátási nap

iskolai menza

420 Ft/ellátási nap

kihirdetett vészhelyzet idején óvodában
napi egyszeri étkezés

385 Ft/ellátási nap

speciális étrend alapján háromszori étkezés

880 Ft/ellátási nap

speciális étrend alapján menza

480 Ft/ellátási nap

-7-

