
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az  önkormányzat  által  fenntartott  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros
intézményben  a  gyermekétkeztetés  nyersanyagnormájának  és  térítési  díjának
meghatározására, az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti
intézményekről szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 

Véleményező     bizottságok:  
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
pénzügyi, gazdasági és területfejlesztési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A     napirendi     pont     rövid     tartalm  a:   A Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  igazgatója
javaslatot  nyújtott  be a bölcsődei  gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának és intézményi térítési
díjának  2021.  január  1.  napjától  276  Ft+áfa  /nap/fő  összegről  315  Ft  +  áfa  /nap/fő  összegre
történőemelésére. A változás a gondozási intézményi térítési díj összegét nem érinti.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály          Iktatószám: 35634-8/2020.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána           Telefonszáma: 06-25-544-306
Ügyintéző aláírása: s.k.                                        Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: ----
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.

Leadás dátuma: 2020. november 13. Ellenőrzés dátuma: 2020. november 13.

Észrevétel: Van /Nincs

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Molnár Attila s.k.

Leadás dátuma: 2020. november 13. Ellenőrzés dátuma: 2020. november 13.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések: Egy határozat-tervezetet és egy rendelet-tervezetet tartalmaz az előterjesztés.



Ügyszám: 25634-8/2020.
Ügyintéző: Molnár-Osztrocska Diána

Tárgy:  az  önkormányzat  által  fenntartott  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros
intézményben  a  gyermekétkeztetés  nyersanyagnormájának  és  térítési  díjának
meghatározására, az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti
intézményekről szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése a 702/2015. (XII.17.)
határozatával az önkormányzat által fenntartott Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  (a
továbbiakban:  BID)  intézményben 2016. február  1-jétől a  gyermekétkeztetés
nyersanyagnormáját  276 Ft+áfa  /nap/fő (összesen:  350,-  Ft)  összegben  határozta  meg.
Egyidejűleg  az  önkormányzat  fenntartásában  működő  szociális  és  gyermekjóléti
intézményekről szóló 22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendeletben a bölcsődében fizetendő
gyermekétkeztetés intézményi térítési díját 276,- t + áfa nap/fő összegben állapította meg.

Az intézmény igazgatója a nyersanyagnorma és az intézményi térítési díj 2021. január 1.
napjától történő emelésére nyújtott be javaslatot (az előterjesztés 1. számú melléklete).

A gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a
továbbiakban:  Gyvt.)  146.  §-a  alapján  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti
gondozásáért,  valamint  a  gyermekétkeztetésért  térítési  díjat  kell  fizetni.  A  fizetendő
intézményi térítési díjak megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
A Gyvt. 147. § (1) és (3) bekezdése szerint az intézményi térítési díj – a gyermekétkeztetés
kivételével  –  a  szolgáltatási  önköltség  és  a  központi  költségvetésről  szóló  törvényben
biztosított támogatás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok
alapján kell megállapítani.
A Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerint a bölcsődei nevelés esetében az intézményi térítési
díjat  külön  meg kell  határozni  a  gyermek  gondozására,  valamint  a  gyermekétkeztetésre
vonatkozóan.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja a Gyvt. 151. § (3) bekezdése
szerint az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A nyersanyagnorma és az intézményi térítési díj fentiek alapján 2016. február 1. óta nem
változott.

Az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  50.  §  (3)  bekezdése  értelmében  a
közétkeztetésben  –  különös  tekintettel  az  egészségügyi,  szociális  és
gyermekintézményekben  nyújtott  közétkeztetésre  –  az  élettani  szükségletnek  megfelelő
minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. Az OÉTI elkészítette a rendszeres étkezést

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-306 
e-mail: humanszolg@pmh.dunanet.hu



biztosító,  szervezett  élelmezési  ellátás  keretében  szolgáltatott  élelmiszerekre  vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi  ajánlását.  Ebben  a  dokumentumban  a  nyersanyag-kiszabati
útmutató előírásai szerint a korábbiakhoz képest meg kellett emelni a zöldség mennyiségét
(a nyersen fogyasztott  és a főzött),  valamint a főzelékek sűrítését liszt helyett  magával a
zöldséggel  kell  megoldani.  A  nagyobb  mennyiségű  zöldségfelhasználás  hozzájárult  a
költségek emelkedéséhez. 

Az intézmény igazgatójának tájékoztatása szerint 2019-ben és a 2020-ban eltelt 10 hónap
számításai  szerint  a  megállapított  térítési  díj  már  nem  fedezi  az  élelmiszer
nyersanyagköltségeket.  Évente kötnek szállítási  szerződést,  amelyben partnereik  vállalják
egy évig az ár tartását. Mindig a legalacsonyabb árajánlatot fogadják el. 2019. január 1-től és
a 2020. január 1-től érvényes szerződésben néhány alapvető, a kisgyermekek étrendjében
gyakran szereplő,  nagy mennyiségben felhasznált  termék ára magasabb az előző évinél.
2020. január 1-től ezeknek az ára átlagban 17,03 %-kal emelkedett.
2020 emelkedett  az étolaj (7,41 %-kal), a csirke- és pulykamell filé (átlagban 6 %-kal), a
fagyasztott zöldségek, a friss zöldségek és a tojás ára. 

Az intézmény dietetikus a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletre hivatkozva az alábbi ajánlást fogalmazta meg:

 A napi 480 mg kalcium mennyiség biztosítása szükséges a kisgyermek csontjának
fejlődéséhez, ezért elengedhetetlen az emelt mennyiségű tej és tejtermék adása.

 A 23% alatti zsírtartalmú húsok és húskészítmények adhatók ennek a korosztálynak,
ezek ára a legmagasabb.

 Teljes kiőrlésű kenyér, pékáru naponta biztosítandó.
 A napi friss zöldség és gyümölcs adása is előírás az év minden szakában.
 A  jogszabály  erősen  csökkentett  sótartalmat  ír  elő,  a  kisétkezéshez  biztosított

csökkentett sótartalmú termékek magas áron szerezhetőek be.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a értelmében a
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.
Az intézmény igazgatója által javasolt emelés 2021. január 1. napjától az alábbiak szerint: 

2016. 02. 01-től a nyersanyagnorma
összege (Ft)

2021. 01. 01-től tervezett
nyersanyagnorma (Ft)

nettó áfa összesen nettó áfa összesen

276,00 74,00 350,00 315,00 85,00 400,00

A nyersanyagnorma
megoszlása

2016. 02.
01-től

(bruttó)

2021. 01.
01-től
(nettó)

2021. 01. 01-
től

(bruttó)
reggeli 61 Ft 55 Ft 70 Ft 
ebéd 228 Ft 205 Ft 260 Ft

uzsonna 61 Ft 55 Ft 70 Ft
összesen 350 Ft 315 Ft 400 Ft

A változás mértéke a 2016. február 1-jétől számított térítési díjhoz képest: + 14 %.

A Gyvt.  151.  § (4)  bekezdése határozza meg a gyermekétkeztetés személyi  térítési  díja
megállapításának  módját.  Ez  az  összeg,  amit  a  szülő/törvényes  képviselő  egy  adott



hónapban  ténylegesen  kifizet.  E  szerint  a  személyi  térítési  díj  az  intézményi  térítési  díj
(élelmezés  nyersanyagköltségének  egy  ellátottra  jutó  napi  összege)  általános  forgalmi
adóval  növelt  összegének és az igénybe vett  étkezések számának,  valamint  a normatív
kedvezmények figyelembevételével állapítható meg.

A Gyvt. 150. § (5) bekezdése értelmében ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat,
ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.
A Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj
100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)

a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad)  olyan családban él,  amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi

jövedelem  összege  nem  haladja  meg  a  kötelező  legkisebb  munkabér  személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át (ez jelenleg 89.407.- Ft/fő), vagy

ae) nevelésbe vették.

Az  Igazgató  Asszony  tájékoztatása  szerint  a  2015.  szeptember  1-jén  életbe  lépett
jogszabályi  változásoknak  köszönhetően  jelentősen  megemelkedett  az  ingyenes  étkezők
száma a korábbihoz képest. Az intézményben az ellátottak 61%-a nem fizet az étkezésért,
az  ingyenesség  határa  minden  évben  nő.  A  magasabb  egy  főre  jutó  jövedelemmel
rendelkező  családok  számára  az  emeléssel  járó  havi  1050.-  Ft  többlet nem  jelenthet
megterhelést.

Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti  intézményekről szóló
22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése értelmében a bölcsődében a
gondozásért fizetendő intézményi térítési díj (2012. július 1. napjától) 1.955.- Ft/hó/fő.

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója a gondozásért fizetendő
intézményi térítési díj módosítására nem tett javaslatot.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az  alábbiakban  kerül  kifejtésre  az  önkormányzat  fenntartásában  működő  szociális  és
gyermekjóléti  intézményekről  szóló 22/2010.  (VI.  25.)  önkormányzati  rendeletet  módosító
rendelet-tervezet általános és részletes indokolása.

I.

Általános indokolás 

A  Gyvt.  29.  § (1)  bekezdése  értelmében  a  fenntartó  önkormányzat  a  személyes
gondoskodást  nyújtó ellátások (a továbbiakban:  személyes gondoskodás)  formáiról,  azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.

(2)  Ha  törvény  másként  nem  rendelkezik,  a  fenntartó  önkormányzat  rendeletben
szabályozza

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának

módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,



c) az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátásokat,
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.

II.
Részletes indokolás

1. §

A bölcsődei  étkeztetés  színvonalának  megőrzése  érdekében  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros intézmény igazgatója kérte a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának és az
intézményi térítési díjnak az emelését.

A  Gyvt.  104.  § (1)  bekezdése  szerint  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltató
tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó
állami  intézmény  fenntartója meghatározza  az  intézmény  költségvetését,  valamint  az
intézményi térítési díjat.

A Gyvt.  146.  § (1)  bekezdése  értelmében,  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 Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerint 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  151.  §  (3)
bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

2. §

Számszaki elírást korrigál a §.

3. §

A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, mivel a
módosító rendelkezés beépül az alaprendeletbe. 

A  22/2010.  (VI.  25.)  önkormányzati  rendeletet  módosító  rendelet-tervezetet az
előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Dunaújváros, 2020. november 9.

Tisztelettel:
Molnár-Osztrocska Diána

osztályvezető



Iktatószám: ….../2020.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
.../2020. (…..) határozata

az önkormányzat által fenntartott Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézményben a
gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának meghatározásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az önkormányzat által fenntartott Bölcsődék
Igazgatósága  Dunaújváros  intézményben  2021.  január  1.  napjától a  gyermekétkeztetés
nyersanyagnormáját 315.- Ft + áfa /nap/fő összegben határozza meg.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály vezetőjét
e határozat közlésére.
Felelős:   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2020. november 30.

Dunaújváros, 2020. november ….

Pintér Tamás
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-312 
e-mail: polgmest@pmh.dunanet.hu



az előterjesztés 2. számú melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
hatáskörében eljáró

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
.../2020. (…..) rendelete

az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló
22/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (1) és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az önkormányzat
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 22/2010. (VI.  25.)
önkormányzati rendelet  (a továbbiakban:  SZGYI rendelet) 28.  § (1)  bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép: 

„28. § (1) A bölcsődében fizetendő gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 315 Ft + áfa
nap/fő, melyből:

a) a reggeli térítési díja: 55 Ft + áfa nap/fő,
b) az ebéd térítési díja: 205 Ft + áfa nap/fő,
c) az uzsonna térítési díja: 55 Ft + áfa nap/fő.”

2. § Az SZGYI rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § (5) A Családok Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díj az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: napi 735 Ft/fő, havi: 22 050 Ft/fő
b) az önkormányzat által megállapított térítési díj: 
ba) 1 – 30 000 Ft havi jövedelemig felnőtt napi 170 Ft, havi: 5 100 Ft; gyermek napi 80 Ft, havi 2
400 Ft,
bb) 30 001 – 57 000 Ft havi jövedelemig felnőtt napi 200 Ft, havi: 6 000 Ft; gyermek napi 80 Ft,
havi 2 400 Ft,
bc) 57 001 – 85 500 Ft havi jövedelemig felnőtt napi 450 Ft, havi: 13 500 Ft; gyermek napi 80 Ft,
havi 2 400 Ft,
bd) 85 500 Ft havi jövedelem felett felnőtt napi 735 Ft, havi: 22 050 Ft; gyermek napi 80 Ft, havi 2
400 Ft.” 

3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

            Pintér Tamás                   Dr. Molnár Attila
       polgármester            jegyző

Záradék: A rendelet 2020. november 20-án kihirdetésre került.
                     

    Dr. Molnár Attila
       jegyző
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