
Kéthely Község Önkormányzatának       
      Képviselő- testülete      

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2020. (I…..)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 115. §-ában, 132. § (4) d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 147. § (1)- (4) bekezdéseiben, 162. § (5) bekezdésében, a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következők rendeli el: 

1.§ 

A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

2.§ 

Jelen rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba. 

Kéthely, 2020. január  …. 

Molnár Balázs Nagy Gáborné   
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. január  …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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1. melléklet a ../2020. (I…..) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez” 
 

Intézményi  térítési díjak  
 
 
 
 

Intézményi térítési díjak 
 
 
 

 
  

Nyersanyag 
költség (Ft) 

 

 
ÁFA 
27 % 
(Ft) 

 
Térítési díj 

(Ft) 

Bölcsődés gyermek 4x 
étkező 

398 108 506 

Óvodás gyermek 3 x étkező 398 108 506 
Iskolás tízórai 94 26 120 
Iskolás ebéd 280 76 356 
Iskolás uzsonna 87 23 110 
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Kéthely Község Önkormányzatának  
Polgármestere  

 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
                   Tel,/Fax: 85/339-210.  

    
Ügyiratszám: K/87/1/2020.             6. számú előterjesztés  
   

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
../2020. (I. ...) önkormányzati rendeletének 

 
Á l t a l á n o s  i n d o k o l á s a  

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési 
díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 
módosítását a gyermekétkeztetés intézményi térítési díj összegének változásai indokolják. 
 . 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 94/2017.(VII.13.) számú képviselő-testületi 
határozatával döntött, hogy a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerve útján fenntartott 
önkormányzati konyha működtetését 2017. szeptember 1. napjával kiszervezi, az étkeztetést vásárolt 
szolgáltatás útján biztosítja, a működtetést az Atroplusz Kft-nek adta át. 
 
A hatályos közétkeztetési szolgáltatási szerződés 6.3. pontja kimondja: „ A szolgáltatás díja (térítési díjak) 2018. 
december 31. napjáig az e szerződés mellékletében meghatározott mértékben változatlanok. A Szolgáltató ezt 
követően az esetleges meghosszabbodással érintett naptári évre vonatkozóan tárgyév december 10. napjáig terjeszti 
elő a Szolgáltatási díj módosítására vonatkozó javaslatát. A díj módosítás a tárgyév január 01. napjától hatályos.” 
A fentiek alapján a szolgáltató elkészítette 2020. február 1. napjától életbe lépő javaslatát.  
Díjjavaslatában a hatályos intézményi térítési díjak emelésére tett javaslatot, melyet a 2019. év folyamán 
végbemenő nyersanyag áremelkedés és a hazai munkaerőpiaci béremelkedést követi le, további a 2021. 
január 1-ig jelentkező piaci változásokat is figyelembe vette. 
A jelen módosító rendeletben szereplő – 2020. február 1-től hatályos – díjak bevezetésével átlagosan az 
óvoda-bölcsőde esetében 11,7 %-os, az iskola esetében 13,7 %-os mértérű térítési díjemelést hajt végre a 
fenntartó. 
 
A rendelet módosítás hatásvizsgálatát a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A térítési díj összegét az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

  
Nyersanyag 
költség (Ft) 

 

 
ÁFA 
27 % 
(Ft) 

 
Térítési 

díj 
(Ft) 

 

Bölcsődés gyermek 4x 
étkező 

398 108 506 Bölcsődés gyermek 
4x étkező 

Óvodás gyermek 3 x étkező 398 108 506 Óvodás gyermek 3 x 
étkező 

Iskolás tízórai 94 26 120 Iskolás tízórai 
Iskolás ebéd 280 76 356 Iskolás ebéd 
Iskolás uzsonna 87 23 110 Iskolás uzsonna 
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A rendeletet 2020. február 1-vel javasoljuk hatályba léptetni. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és  
fogadja el az alábbi rendeletalkotási javaslatot. 

Rendeletalkotási javaslat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Kéthely Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ../2020. (I….…) önkormányzati rendeletét a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési 
térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

2020. január 10. 

Molnár Balázs 
polgármester 





ATROPLUSZ KÖZÉTKEZTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 

Tisztelt Önkormányzat! 

Térítési díjaink a következőképpen változnak 2020. február 01-től 2020. december 31-ig: 

nettó ár bruttó ár 

iskolás tízórai szolgáltatás 
iskolás tízórai norma díj 94 26 120
iskolás tízórai rezsi díj 194 52 246

366

iskolás ebéd szolgáltatás 
iskolás ebéd norma 
díj 280 76 356
iskolás ebéd rezsi díj 346 94 440

796

iskolás uzsonna szolgáltatás 
iskolás uzsonna norma díj 87 23 110
iskolás uzsonna rezsi díj 194 52 246

356

iskolás egésznapos 
szolgáltatás 
iskolás egésznapos norma díj 461 125 586
iskolás egésznapos rezsi díj 734 198 932

1 518

óvodás tízórai szolgáltatás 
óvodás tízórai norma díj 87 23 110
óvodás tízórai rezsi 
díj 186 50 236

346

óvodás ebéd szolgáltatás 
óvodás ebéd norma 
díj 225 61 286
óvodás ebéd rezsi díj 353 95 448

734

óvodás uzsonna szolgáltatás 
óvodás uzsonna norma díj 87 23 110
óvodás uzsonna rezsi díj 186 50 236

346



óvodás egésznapos 
szolgáltatás           
óvodás egésznapos norma díj 398   108   506
óvodás egésznapos rezsi díj 724   196   920

   1 426

   
bölcsőde reggeli szolgáltatás           
óvodás tízórai norma díj 63   17   80
óvodás tízórai rezsi 
díj 176   47   223

   303

   
bölcsőde tízórai szolgáltatás           
óvodás ebéd norma 
díj 55   15   70
óvodás ebéd rezsi díj 39   11   50

   120

   
bölcsőde ebéd szolgáltatás           
óvodás uzsonna norma díj 225   61   286
óvodás uzsonna rezsi díj 337   91   428

   714

   
bölcsőde uzsonna 
szolgáltatás           
óvodás egésznapos norma díj 55   15   70
óvodás egésznapos rezsi díj 178   48   226

   296

   
bölcsőde egésznapos 
szolgáltatás           
óvodás egésznapos norma díj 398   108   506
óvodás egésznapos rezsi díj 730   197   927

   1 433
Tisztelettel:     
   
   
Kóbor Attila Ügyvezető  
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
Rendelet-tervezet címe: 
 

Előterjesztés a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet  
módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket  
befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) –(4) 
bekezdéseiben meghatározottak szerint Kéthely  
Község Önkormányzatának kötelessége továbbra is a 
gyermekétkeztetés biztosítása. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete változatlanul, 2020. február 1. napjától 
továbbra is az étkeztetést, vásárolt szolgáltatás útján 
biztosítja, az Atroplusz Kft útján. A Szolgáltató a 
hatályos szolgáltatási szerződés lapján a következő 
költségvetési évre vonatkozóan tárgyév december 10. 
napjáig terjeszti elő a Szolgáltatási díj módosítására 
vonatkozó javaslatát. 

A rendeletbe foglalt intézményi térítési 
díjakat az igénybevevők fizetik.  
Az intézményi térítési díjak növekedése 
az önkormányzat költségvetési  
bevételének növekedését eredményezi.  

A közétkeztetésre 
vonatkozó táplálkozás 
egészségügyi 
előírásokról szóló 
37/2014.(IV.30.)  
EMMI rendelet  
előírásainak megfelelő  
étrend kialakításával 
egészségesebb  
táplálkozási szokások 
alakulnak ki.  

Az adminisztrációs  
terhek nem  
növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: 2020. február 1-től szükséges a módosítás végrehajtása.   
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogalkotás elmaradásának következményeként a jelenleg hatályos étkezési 
térítési díjak maradnak érvényben. A jelen módosító rendeletben szereplő – 2020. február 1-től hatályos – díjak bevezetésével átlagosan az óvoda-bölcsőde esetében 
11,7 %-os, az iskola esetében 13,7 %-os mértérű térítési díjemelést hajt végre a fenntartó.  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. 
 
 
 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
 
 

Rendelkezésre állnak. 

 


