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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 24-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…..) önkormányzati 

rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Iktatószám: LMKOH/202-5/2023. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § 

(1) bekezdése a térítési díjakat a Rendelet 2. mellékletében határozza meg, mely díjak 2022. szeptember 1. 

napján kerültek utoljára módosításra a díjemelési moratórium feloldására tekintettel. 

 

I. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak felülvizsgálata:  

 

A jelenlegi gazdasági helyzet változása, valamint a jelentős infláció miatt különösen megnövekedtek az egyes 

szolgáltatások költségei, melyre tekintettel indokolt a térítési díjak felülvizsgálata. Ezt támasztja alá a 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetőjének jelen 

előterjesztésem 1. mellékletét képező tájékoztatása is. A fent írtak alapján indokolt a térítési díjak 

felülvizsgálata, melynek során az alábbiak figyelembe vétele szükséges: 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

29. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése 

alapján, ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási 

megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 

díjakról rendeletet alkot. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi, és Szociális Közszolgáltató 

Társulás társulási megállapodásának VII. fejezet 9. a) pontja alapján: „Rendelet megalkotására a Társulás által 

ellátott feladatok vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult a 

jogszabályokban meghatározott szervek hozzájárulása, véleményezése mellett.„ 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján, ha a felhatalmazás jogosultja a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a társulási megállapodásban meghatározott 

feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet 

megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi 

önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt 

vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. 

 

Gyvt. 146. § (1) bekezdése alapján, ha a Gyvt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a 

gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

 

Gyvt. 147. § (3) bekezdése alapján 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. 

 

Gyvt. 151. §-a rendelkezik a gyermekétkeztetés szabályairól, amelynek (2f) bekezdése szerint, ha a 

gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési 

önkormányzat állapítja meg.  
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A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A Gyvt. 151. § (4) bekezdése értelmében a 

gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az intézményi térítési díj napi összege általános 

forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények 

figyelembevételével állapítja meg. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról 

és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) megfelelően szükséges megállapítani a gyermekétkeztetés intézményi 

térítési díjait. Ezen kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési 

díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. 

évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 

 

Önkormányzatunk az étkezésért fizetendő díjakra vonatkozóan a jogszabály által biztosított kedvezményeken 

túl további kedvezményeket nem biztosít. A speciális étrendet igénylő gyermekek részére a térítési díj azonos 

összegben kerül megállapításra a saját konyhán előállított ételért fizetendő térítési díjjal. 

 

A Rendelet 2. melléklete alapján kerül biztosításra a szünidei gyermekétkeztetés, ezért a Rendeletben 

meghatározásra kerül a szünidei étkeztetés nyersanyag normája is.   

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak alakulása (Áfa nélkül) 

 

 

Díjak  2022.09.01-

től (Ft)

IGSZ vezető által 

javasolt díjak  

2023.03.01-től (Ft)

Emelés mértéke %

1.1 Tízórai 130 155

1.2 Ebéd 375 480

1.3 Uzsonna 140 170

1.4 Összesen 645 805

1.5. Nyersanyag 

értéke
645

805

2.1. Az ebédért 

fizetendő 

intézményi térítési 

díja

375 480

2.2. Nyersanyag 

értéke
375

480

3.1. Tízórai 95 120

3.2. Ebéd 345 430

3.3. Uzsonna 95 120

3.4 Összesen 535 670

3.5. Nyersanyag 

értéke
535 670

28

25

1. Iskolai napközi 

2. Iskolai menza

3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja

25
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II. A bölcsődei intézményi térítési díjainak felülvizsgálata:  

 

Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. szeptember 1. napjától a bölcsőde esetében az étkeztetésen túlmenően 

a gondozásért is megállapított térítési díjat, amelynek összege a megállapításakor 100 Ft/gondozási nap volt, 

amely 2017-ben felemelésre került 300 Ft/gondozási napra, majd 2022-ben 400 Ft/gondozási napra. 

 

A Gyvt. 146. § (1) –(3) bekezdései alapján, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek 

átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében 

biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A bölcsőde, mini 

bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, 

nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § 

(3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 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.  

 

Gyvt. 29. § (3) bekezdése a következők szerint rendelkezik: „Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre 

kijelölt települési önkormányzat - a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott 

ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.” 

 

A Kormányrendeletnek megfelelően szükséges megállapítani a bölcsődei intézményi térítési díjait. 

 

4.1. Reggeli 135 165

4.2. Tízórai 75 95

4.3. Ebéd 260 330

4.4. Uzsonna 75 95

4.5. Egy napra jutó 

étkeztetés térítési 

díja

545 685

4.6. Egy napra jutó 

gondozási díj
400 400

4.7. Térítési díj 

mindösszesen 

(4.5.+4.6.)

945 1085

4.8. Nyersanyag 

értéke
545 685

5.1. Bölcsődés korú 

gyermek
260 330

5.2. Óvodás korú 

gyermek
345 430

5 3. Általános 

iskolás  korú 

gyermek

375 480

5.4. Középiskolás 

korú gyermek
375 480

26

27

4.  Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja

5.    Szünidei étkeztetés nyersanyag normája
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Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének a bölcsődei intézményi 

térítési díj megállapítására vonatkozó, fenti jogszabályok mérlegelésével kialakított javaslata jelen 

előterjesztésem 2. mellékletét képezi.  

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 82. §-a határozza meg 

az étkezési szolgáltatás esetében alkalmazandó általános forgalmi adó mértéket. Erre tekintettel, ennek 

rendeleti szintű szabályozására a helyi önkormányzatok képviselő-testületei nem kapnak felhatalmazást, 

vagyis a rendeletben a díjak csak nettó módon állapíthatóak meg. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény 32.§ fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a 

fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály 

kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Erre tekintettel a rendelet hatályba 

lépésének javasolt időpontja 2023. március 1. napja. 

 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. január 24-én 13:00 órakor kezdődő 

képviselő-testületi ülésén tárgyalja a tárgyban jelzett napirendet és dönt a véleményezésről. 

 

A fenti javaslatokat magában foglaló rendelet-tervezet jelen előterjesztésem mellékletét képezi.  

 

Előzetes hatásvizsgálat  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály 

feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 

várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 

 

 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 

Az intézményi térítési díjak emelése többlet terhet ró az ellátottakra, ugyanakkor biztosítja a korszerű 

táplálkozási követelményeknek megfelelő étkeztetést. A térítési díjak emelésével az önkormányzati 

költségvetés terhei csökkennek.  

 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

 

Az intézményi térítési díjak emelésével az Önkormányzat a változatos és egészséges táplálkozást kívánja 

elősegíteni. 

  

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

 

A rendelet-módosítás nem jár többlet adminisztrációval, mivel az étkeztetés megszervezésére, valamint a 

térítési díjak beszedésére rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi erőforrások. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdése 

alapján, ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási 

megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 

díjakról rendeletet alkot. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi, és Szociális Közszolgáltató 

Társulás társulási megállapodásának VII. fejezet 9. a) pontja alapján:„ Rendelet megalkotására a Társulás által 

ellátott feladatok vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult a 

jogszabályokban meghatározott szervek hozzájárulása, véleményezése mellett. „ A rendelet-módosítás nem 

kötelező, így annak elmaradása jogszabálysértést nem eredményez.  

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 

Hivatalnál, valamint a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezeténél 

rendelkezésre állnak. 

 

A fentiekre tekintettel a jelen előterjesztés 3. melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadására teszek 

javaslatot a Tisztelt Képviselő-testület részére a hozzá csatolt indokolással együtt. 

 

Lajosmizse, 2023. január 16. 

 

 

       Basky András sk. 

           polgármester  



7 

Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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Előterjesztés 3. melléklete 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésében, 21. § (1) 

bekezdés a) b) e) és g) pontjában, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével, a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község 

Önkormányzata Képviselő testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

1. § 

A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Lajosmizse Városra és a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulásban (továbbiakban: Társulás) részt vevő Felsőlajos 

Községre.” 

2. § 

A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátás a Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei Napközi 

Otthonos Óvoda és Bölcsőde útján biztosított.” 

3. § 

A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátás] 

„b) igénybevételére a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet 42. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerülhet sor,” 

4. § 

A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 4/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti étkezés jogosultjainak nyilvántartását az étkezés megkezdése előtt 20 

nappal a Jegyző megküldi az IGSZ-nek az alábbiak figyelembe vételével:  
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a) az adatszolgáltatásra név szerint, születési dátummal, hátrányos helyzet minősítésének feltüntetésével 

kerül sor és a 

b) a normatíva igényléséről és elszámolásáról az IGSZ vezetője gondoskodik.” 

5. § 

A gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

6. § 

Hatályát veszti a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. 

(III. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. 

7. § 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 Basky András dr. Balogh László  

  polgármester            jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. …………………. 

 dr. Balogh László              

                   jegyző 
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 8/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelethez 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

1. Iskolai napközi intézményi térítési díja 

1.1. Tízórai 155 Ft 

1.2. Ebéd 480 Ft 

1.3. Uzsonna 170 Ft 

1.4.Összesen 805 Ft 

1.5. Nyersanyag értéke 805 Ft 

2. Iskolai menza 

2.1. Az ebédért fizetendő intézményi térítési díja 480 Ft 

2.2. Nyersanyag értéke 480 Ft 

3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 

3.1. Tízórai 120 Ft 

3.2.Ebéd 430 Ft 

3.3.Uzsonna 120 Ft 

3.4.Összesen 670 Ft 

3.5. Nyersanyag értéke 670 Ft 

4. Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 

4.1. Reggeli 165 Ft 

4.2. Tízórai 95 Ft 

4.3. Ebéd 330 Ft 

4.4. Uzsonna 95 Ft 

4.5. Egy napra jutó étkeztetés térítési díja 685 Ft 

4.6. Egy napra jutó gondozási díj 400 Ft 

4.7. Térítési díj mindösszesen (4.5.+4.6.) 1085 Ft 

4.8. Nyersanyag értéke 685 Ft 

5. Szünidei étkeztetés nyersanyag normája 

5.1. bölcsődés korú gyermek 330 Ft 

5.2. óvodás korú gyermek 430 Ft 

5.3. általános iskolás korú gyermek 480 Ft 

5.4. középiskolás korú gyermek 480 Ft 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

Részletes indokolás 

Az 1–7. §-hoz  

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § 

(3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását 

megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  

  

Erre tekintettel a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 2023. január 24-i rendkívüli képviselő-testületi 

ülésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

1. Általános indokolás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

29. § (3) bekezdése a következők szerint rendelkezik: „ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre 

kijelölt települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint –a nyújtott 

ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.” Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott térítési díjak 

2022. szeptember 1. napján kerültek utoljára módosításra, azonban a fogyasztó árindex növekedésével az egyes 

szolgáltatások költségei jelentősen megnövekedtek, melyre tekintettel indokolt az egyes térítési díjak 

felülvizsgálata és emelése. Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 

alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  Szükséges továbbá öt technikai 

pontosítás átvezetése is.   

2. Részletes indokolás  

1.§-hoz 

Pontosítja a rendelet területi hatályát szabályozó rendelkezést. 

  

2.§-hoz 

Pontosítja a gyermekek napközbeni ellátásáért felelős intézmény megjelölését. 

  

3. §-hoz 

Pontosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet megjelölését. 

  

4. §-hoz 

Jogszabályszerkesztési pontosítás átvezetését tartalmazza. 

  

5.§-hoz 

A Rendelet 2. mellékletének módosítása, mely tartalmazza a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 

nyersanyagérték figyelembevételével, valamint a szünidei étkeztetés nyersanyag normáját. 
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6.§-hoz 

  

Korábban alkalmazandó rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazó rendelkezés deregulációját tartalmazza. 

  

7.§-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 


