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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2016. március 30-i ülésére 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 25. napján fogadta el a 
szociális és igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a 
továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a szociális és 
gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 4/2015. (III.25.) számú 
önkormányzati rendeletét. 
 
A rendelet tartalmazza a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsődénél alkalmazott térítési 
díjakat az óvodai és egységes óvoda-bölcsődei ellátottak, az iskolai ellátottak és a felnőtt 
étkezők tekintetében. 
 
A Gyvt. 146-147. §-ai szerint: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás 
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért 
térítési díjat kell fizetni. A fenntartó megállapítja az ellátások intézményi térítési díját, ami – a 
gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési 
törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és 
ellátás nyújtása esetében szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös 
költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő 
megosztásával. A 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 gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A 
szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig meg 
kell állapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 
tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
 
Az óvodai és az iskolai ellátottak a nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt 
összegét kerekítve fizetik meg térítési díjként.  
 
Az Szt. szerint az önkormányzat kötelező alapfeladata többek között a szociális étkeztetés 
megszervezése is. Az Szt. szabályai szerint kell meghatározni az Óvodai konyha által 
szolgáltatott szociális étkeztetés térítési díjait is. 
A szociális étkeztetésre való jogosultság fennállása esetén az Szt. 62.§ (1) bekezdése szerint 
az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 



étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, ill. eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 
Az Szt. 62. § (2) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési 
önkormányzat rendeletben határozza meg. 
Az étkeztetésért fizetendő térítési díj megállapításának szabályait az Szt. 114.§-119/B.§-ai, a 
jövedelemvizsgálat szabályait a 119/C.§. határozza meg.  
 
Az Szt. 115. § (1) „ Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési 
díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április1-jéig állapítja meg. Az intézményi 
térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj 
év közben egy alkalommal korrigálható.” 
 
2016. évben a normatív állami támogatás összege: ha a települési önkormányzat az ellátottak 
részére a szociális étkeztetést biztosítja: 55.360 Ft/év/ fajlagos összeg. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szt. 62. §-a alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés 
feladataihoz kapcsolódik. A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális 
étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: 
tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők 
étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma 
osztva 251-el. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe. 
 
2014. szeptember 1. napjától a Halimba Község Önkormányzata által üzemeltetett Óvodai 
Konyha biztosítja az iskolai ebédet, valamint a tízórait és az uzsonnát. A szociális étkeztetésre 
jutó egyéb kiadások (személyi juttatás és járulékai, dologi kiadások) aránya az Óvodai 
Konyha teljes étkeztetési költségein belül csökkennek az iskolai étkeztetésre jutó költségek 
növekedése miatt.  
Az általános iskolai ellátottak ebédjének normaköltsége az óvodai élelmezésvezető által került 
meghatározásra. A fentiek értelmében a fenntartó 2016. évre indokoltnak tartja a felnőtt 
étkezők térítési díjának csökkenését. 
 
A szociális étkeztetés tervezett kiadása 4.202.390,-Ft, amelyből az állami támogatás összege: 
1.826.880,-Ft, és a fennmaradó 2.375.510,-Ft-ot elosztjuk a tervezett 8.316 adaggal kapjuk 
meg a 286,-Ft/adag áfa nélküli térítési díjat. Az áfával növelt összeg pedig 365,-Ft. 
A fentiek alapján a fenntartó 2016. évre indokoltnak tartja a szociális étkezésért fizetendő 
térítési díj emelését, ezért azt a 2016. évben 365 Ft/adag összegben állapítja meg.  
 
A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díja az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 
költségvetésében meghatározottak szerint 520 Ft (óradíj)/ fő.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet 
megalkotni szíveskedjen.  
 
Halimba, 2016. március 18. 
 
 

Tóbel János 
polgármester 



Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2016. (…..) önkormányzati rendelete 

a térítési díjakról 
 

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdésében, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 
 
1.§ Az Óvodai Konyha étkezési térítési díjai: 
 
(1) Óvodai ellátottak térítési díja (Ft): 
 

Sorszám Megnevezés Nyersanyagnorma Áfa Összesen Kerekítve 
1. Tízórai 62 16,74 78,74 80 
2. Ebéd 180 48,60 228,6 230 
3. Uzsonna 62 16,74 78,74 80 
4. Diétás ebéd 220 59,4 279,4 280 
 
(2) Felnőtt étkezők ebéd/vacsora térítési díja (Ft): 
 
Sorszám Megnevezés Nyersanyag-

norma 
Rezsiköltség Áfa Összesen Kerekítve 

1. Ebéd/vacsora 270 258,1 142,6 670,7 670 
2. Ebéd/vacsora 

75%-os adag 
203 193,58 106,95 503,53 505 

 
(3) Vendég/látogatói ebéd/vacsora térítési díja (Ft): 
 
Sorszám Megnevezés Nyersanyag-

norma 
Rezsiköltség Áfa Összesen Kerekítve 

1. Ebéd/vacsora 400 406,97 217,88 1024,85 1025 
2. Ebéd/vacsora 

75%-os adag 
300 305,23 163,41 768,64 770 

 
(4) Bölcsődei ellátottak térítési díja (Ft): 
 
Sorszám Megnevezés Nyersanyagnorma Áfa Összesen Kerekítve 
1. Reggeli 62 16,74 78,74 80 
2. Tízórai 50 13,50 63,50 65 
3. Ebéd 186 50,22 236,22 235 
4. Uzsonna 62 16,74 78,74 80 
 
 (5) Iskolai ellátottak térítési díja (Ft): 
 
Sorszám Megnevezés Nyersanyagnorma Áfa Összesen Kerekítve 
1. Tízórai 79 21,33 100,33 100 
2. Ebéd  240 65 305 305 
3. Uzsonna 79 21,33 100,33 100 
4. Diétás ebéd 280 75,6 355,6 355 



2.§ Bölcsődei ellátottak gondozási díja:    0 Ft. 

3.§ (1) Szociális étkeztetés intézményi térítési díjának összege: 
Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet III.3. c) pont 
szerinti jogosult esetén: 365 Ft/adag 
(2) A szociális étkeztetésre való jogosultság a Szt. és Halimba Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján állapítható 
meg. 
(3) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj (óradíj):  520 Ft/fő. 

4.§ (1) A rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a térítési 

díjakról szóló 4/2015.(III.25.) önkormányzati rendelete. 
 

Halimba, 2016. március 18. 

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 31. 

                   Tóbel János s.k.                                                Dr. Jáger László s.k. 
                    polgármester                                                      címzetes főjegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

1.§-hoz: tartalmazza a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsődénél alkalmazott étkezésért 
fizetendő intézményi térítési díjakat az óvodai és egységes óvoda-bölcsődei, iskolai ellátottak 
és a felnőtt étkezők tekintetében. 
A Gyvt. 146-147. §-ai szerint: 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 fenntartó megállapítja az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és 
a  központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az 
intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként 
(ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) 
közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.  

Az óvodai és iskolai ellátottak a nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt összegét 
fizetik meg.  

A 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 gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A szolgáltatási 
önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 1-jéig meg kell állapítani. A 
szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják. 

A 2. §-hoz: A Gyvt. 146-147. §-ai szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. Halimba 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bölcsődei ellátottak gondozásáért fizetendő 
térítési díj megállapítását nem tartja indokoltnak.  

A 3. §-hoz: Az Szt. szerint az önkormányzat kötelező alapfeladata többek között a szociális 
étkeztetés megszervezése is. A rendelet 3.§-a határozza meg az Óvodai konyha által 
szolgáltatott szociális étkeztetés térítési díját. 
A szociális étkeztetésre való jogosultságot az Szt. 62.§ (1) bekezdése szerint: „Az étkeztetés 
keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, ill. eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, 
pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési 
önkormányzat rendeletben határozza meg.” 
Az étkeztetésért fizetendő térítési díj megállapítását a Szt. 114.§-119/B.§-ai határozzák meg, a 
jövedelemvizsgálat szabályait a 119/C.§. A 115.§ (1) bekezdés szerint: „A személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi 
térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és 
a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. 
Az állami normatív támogatás összege függ az igénybe vett összes adagszámtól. 
2016. évben a normatív állami támogatás összege: ha a települési önkormányzat az ellátottak 
részére a szociális étkeztetést biztosítja: 55.360 Ft/év/ fajlagos összeg. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szt. 62. §-a alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés 



feladataihoz kapcsolódik. A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális 
étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: 
tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők 
étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma 
osztva 251-el. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe. 
 
A 3.§ (3) bekezdése a házi segítségnyújtás ellátás igénybevétele esetén fizetendő térítési díjra 
vonatkozó rendelkezést tartalmaz.  Halimba Község Önkormányzata az Ajkai Család- és 
Gyermekjóléti Központ keretében biztosítja a házi segítségnyújtást, a fizetendő térítési díj a 
társulás költségvetése alapján kerül meghatározásra. 
 
A 4.§ rendelkezik a hatálybalépésről 
 
Halimba, 2016. március 18. 
 
 
 
                                                                                                 Dr. Jáger László  
                                                                                                 címzetes főjegyző 
 
 

 
 


