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4. számú előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2021. február 11. 
 

Tárgy: A gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási díj 2021. évi meghatározása 
 
Ikt.sz: LMKOH/413-1/2021.    
 
 
 
I. Étkezési térítési díjak megállapítása  
 
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.” 
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 a következők szerint 
rendelkezik: „ (5) 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.” 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetője 2021. 
január 29-én megküldte a gyermekétkeztetés térítési díjaira tett javaslatát, (előterjesztés 2. 
melléklete) amelyeknek változtatását nem javasolja, tekintettel arra, hogy 2020. július 1-től 
az új közbeszerzési eljárás során a beszállítók új árakat adtak meg, melynek következtében a 
nyersanyagnorma árai emelkedtek. A nyersanyagnorma ár emelkedése miatt 2020. november 
1-től emelésre kerültek a térítési díjak, így 2021. július 1-től emelhetnek árakat a beszállítók, 
ezért legközelebb 2021. júliusban lenne lehetőség felülvizsgálni a nyersanyagnormát, ezzel 
egyidejűleg az intézményi térítési díjakat.  (előterjesztés 1. melléklete)  
 
 A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet a következők 
szerint rendelkezik:  
„1. § (1) E rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig - a (3) és (4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - 
a) a helyi önkormányzat, 
b) a helyi önkormányzat által fenntartott 
ba) költségvetési szerv, 
bb) nonprofit szervezet, 
bc) egyéb szervezet, 
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 
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d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 
alapított gazdasági társaság, 
e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel 
rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 
által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 
továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e 
rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet e rendelet hatálybalépésének napjától már 
megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat 
meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. 
(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek az e 
rendelet hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre - 
megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét az 
(1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában. 
(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés 
mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig 
számszerűsíthető módon meghatározta. 
 
A jogszabály 2021. február 8. napjától történő hatályban tartásáról 
a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet rendelkezik.  

 
 
II. Bölcsődei gondozási díj meghatározása 
 
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.  Kocsis Györgyné Intézményvezető asszony a gondozási díjat továbbra 
is 300Ft/gondozási nap összegben javasolja megállapítani. (előterjesztés 2. melléklete) 
 
A gondozási díj vonatkozásában is alkalmazni kell a fentiekben említett 603/2020.(XII.18.) 
Korm. rendeletet, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletet, tehát gondozási díj emelésére 
sincs lehetőség. 

 
A Gyvt. 147. §(3) bekezdése alapján: „(3) 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. 148. § (2) bekezdése alapján: „ (2)   A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott 
bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4) bekezdés alapján megállapítja a 
bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, 
valamint emellett - a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott 
gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat.” 
 
 
 
Lajosmizse, 2021. február 4.  
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 
8-tól.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
I.  

 
………./2021. (…….)Polgármesteri Határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse 
Város Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - 
„A gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási díj 2021. évi meghatározása” 
tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

 
H A T Á R O Z A T 

 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendeletének 2. mellékletében 2020. november 1-től meghatározott 
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja és a bölcsődei gondozási díj, a koronavírus-
világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
gazdasági intézkedésről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm. rendelet, és a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) 
Korm. rendelet szerint nem módosítható.    

 
             Felelős: Polgármester  
             Határidő: 2021. február 11.  
 
 

Lajosmizse, 2021. február 11. ……. óra  
 
        Basky András  
         polgármester  
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Előterjesztés 1. melléklete
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előterjesztés 2. melléklete 
 

 
 
 
 

 


