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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2021. (VII.21.) számú önkormány-
zati rendeletében határozott a gyermekétkeztetés térítési díjairól a 2021/2022. nevelési 
évre/tanévre vonatkozóan. Az Önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlat alapján kalkuláltuk 
a térítési díjakat, amely a hatályos rendelet 1. sz. mellékletét képezi. 
 
A korábbi rendelkezés értelmében a gyermekétkeztetés térítési díjainak meghatározásánál nem ke-
rült figyelembevételre a 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet 1.§-ának rendelkezései és a veszély-
helyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147 § (1) bekezdése, 
mely alapján az önkormányzat a rendelet hatálybalépésének napjától (2020. december 18.) 2021. 
december 31. napjáig nem állapíthatott meg magasabb díjat, mint a 603/2020. (XII.18.) Kormány-
rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban lévő díj.  
Ezen törvényi rendelkezést módosította a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 
szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről *  szóló 2021. évi CXV. törvény 4. §-a, mely-
nek értelmében ezen rendelkezés 2022. június 30 napjáig hatályban marad. 
 
Mindezekre tekintettel a jelenleg hatályban lévő rendelet mellékletének módosítása szükséges asze-
rint, hogy a térítési díj mértéke 2022. január 01. napjától a 2020. december 17. napján hatályos 
összegével megegyező legyen. 
 
A rendelet hatálybalépése a kihirdetés napja, de rendelkezéseit 2022. január 01. hatállyal kell alkal-
mazni. 
Itt az ex tunc hatály tilalma nem érvényes, mert a jogszabálymódosítás kedvezőbb a korábbi szabá-
lyozásnál az állampolgárokra nézve. 
 

BIZOTTSÁGI DÖNTÉSI JAVASLAT 

 
A PÜTB …/2022. (I….) sz. határozata 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága az elő-
terjesztés szerinti térítési díj rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testület számára. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2022.01.17. 
 
 
 
Kismaros, 2022. január 5. 
 
 dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita, 
 jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 
 

Kismaros Község képviselő-testületének  
…/2022. (...) önkormányzati rendelete  

a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 7/2021. (VII.22.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról 

 
Kismaros Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosí-
tott 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, 
figyelemmel a 603/2020. (XII.18) kormányrendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:  
  

1. § 
  
A gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 7/2021 (VII.22.) önkormányzati rendelet 1. számú mel-
léklete e rendelet 1. számú mellékletére változik. 
 

2. § 
  
(1) Ez a rendelet 2022. január 18. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 01. napjától 
kell alkalmazni. 
 
(2) E rendelet 2022. január 19. napján hatályát veszti. 
 
 
 

dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita 
jegyző 

Neubauer Rudolf 
polgármester 

 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2022. január…… 
 
 
 
       dr. Timer-Bárkányi Beáta Anita 
        jegyző 
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1. sz. melléklet 
a gyermekétkeztetési térítési díjairól szóló  
…/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 
 

Térítési díj jogcíme 
Bruttó térítési díj 

(27%-os mértékű ÁFA-val) 

óvodai napi háromszori étkezés 595 Ft/ellátási nap 

iskolai napi háromszori étkezés 625 Ft/ellátási nap 

iskolai menza 415 Ft/ellátási nap 

kihirdetett vészhelyzet idején óvodában  
napi egyszeri étkezés 

370 Ft/ellátási nap 

speciális étrend alapján háromszori étkezés  830 Ft/ellátási nap 

speciális étrend alapján menza iskolában 450 Ft/ellátási nap 

 
 
 


