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közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított
étkeztetési térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete hatályon
kívül  helyezésére,  valamint  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési
díjairól szóló …../2021. (…...) önkormányzati rendelete megalkotására
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Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
pénzügyi, gazdasági és területfejlesztési bizottság
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A     napirendi     pont     rövid     tartalm  a  :   A rendelet  újraalkotását  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
módszertani  útmutatója  alapján végzett  felülvizsgálat  indokolja.  A felülvizsgálatot  2021.
május 15. napjáig kell elvégezni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 3840-10/2021.
Ügyintéző neve: Telefonszáma: 06-25-544-306
Ügyintéző aláírása: 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: Nagy Lászlóné s.k. 

Leadás dátuma: 2021. április 30. Ellenőrzés dátuma: 2021. április 30.

Észrevétel: Van /Nincs

Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Molnár Attila s.k.

Leadás dátuma: 2021. április 30. Ellenőrzés dátuma: 2021. április 30.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések: 



Ügyszám: 3840-10/2021.
Ügyintéző: Molnár-Osztrocska Diána   

Pintér Tamás
polgármester úr részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  az  FE/02/293-1/2021.  iktatószámú  levelében  tájékoztatta  a
jegyzőket  a  Kormányhivatal  2021.  évi  törvényességi  felügyeleti  ellenőrzési  munkatervének  1.
pontjáról,  azaz  a  helyi  önkormányzatok  szociális,  valamint  gyermekjóléti  alapellátásokat,  a
pénzbeli juttatásokat és a személyes gondoskodást biztosító rendeleteinek vizsgálatáról.
A Kormányhivatal  a  rendeletek  áttekintéséhez  módszertani  útmutatót  állított  össze,  amelyet  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (3) bekezdése
alapján megküldött az érintett önkormányzatoknak. 
A  Kormányhivatal  FE/02/47-19/2021.  iktatószámú  levelében  felszólította  az  érintett
önkormányzatokat  –  így  önkormányzatunkat  is  –  hogy  vizsgálja  felül  a  szociális  és
gyermekvédelmi területre vonatkozó önkormányzati rendeleteket 2021. május 15. napjáig.

I. Általános indoklás

A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a
továbbiakban: Gyvt.) 21/A. §-a szerint, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik,
az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben – többek között - a
gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon
az  óvodában  és  a  nem  bentlakásos  nevelési-oktatási  intézményben  a  déli  meleg  főétkezést,
valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani. A Gyvt. 151. §-a szerint az
intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg ebben az esetben.
Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet  az iskolában az a tanuló is,  aki  a napközit  nem
veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
A gyermekétkeztetést biztosítja a települési önkormányzat az óvodában, továbbá a közigazgatási
területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási
intézményben, illetve szakképző intézményben.

A 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. 151. §  (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.; Telefon: (25) 544-306 
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu



A  Kormányhivatal  módszertani  útmutatója  alapján  indokolt  a  közoktatási  intézményekben
alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési díjairól szóló 37/2013.
(XI.22.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezni és helyette, egyidejűleg a szabályozás
tárgyáról új rendeletet alkotni.

II.
Részletes indokolás

A jogszabályszerkesztésről  szóló  61/2009.  (XII.14.)  IRM  rendelet  52.  §-a  szerint  a  rendelet
tervezete bevezető részt tartalmaz.
 A bevezető rész a jogszabály megalkotásához szükséges érvényességi kellékek felsorolását és a 
jogalkotás aktusára utaló kifejezést foglalja magában.
Az IRM rendelet 54. § (1) bekezdése, valamint 55. § (1) bekezdése szerint a nem eredeti jogalkotói
hatáskörben  megalkotni  tervezett  rendelet  bevezető  részében  egyértelműen meg kell  jelölni  a
jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó
rendelkezést megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják. A bevezető
részben a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezés vagy az eredeti jogalkotói hatáskört
megállapító  rendelkezés  után  meg  kell  jelölni  azt  a  feladatkört  megállapító  jogszabályi
rendelkezést, amely alapján a jogszabályt kiadják.
A szociális  tárgyban  az  önkormányzati  rendelet  megalkotására  a  felhatalmazást  a  képviselő-
testület  a  Szoctv.  132.  §  (4)  bekezdésében  kapta,  a  gyermekvédelmi  tárgyú  önkormányzati
rendelet megalkotására pedig a Gyvt. 29. § (1) bekezdésében.

1. § Rögzíti, hogy a Gyvt. 21/A. §-a szerint, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az
intézményi  gyermekétkeztetés  keretében  a  nem  bentlakásos  köznevelési  intézményben  a
gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon
az  óvodában  és  a  nem  bentlakásos  nevelési-oktatási  intézményben  a  déli  meleg  főétkezést,
valamint  tízórai  és  uzsonna  formájában  két  kisétkezést  biztosít.  A Gyvt.  151.  §-a  szerint  az
intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg ebben az esetben.

2-4. § E §-okban kerültek rögzítésre intézményi térítési díjak. 

5-7.  §  Kérelem  benyújtásra,  méltányossági  kérelem  elbírálására  vonatkozó  rendelkezéseket
tartalmaz.

8. A rendelet 2021. június 1. napján fog hatályba lépni,és egyidejűleg hatályát veszti a korábbi
rendelet.

Fentiek alapján az előterjesztés  1. számú mellékletében található  rendelet-tervezetet terjesztjük
Tisztelt Polgármester Úr elé:

Dunaújváros, 2021. április 29. 

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



az előterjesztés 1. számú melléklete

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörében eljáró
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

…../2021. (…...) önkormányzati rendelete
a köznevelési intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
148. § (5) bekezdésében és a 151. § (2f) és (4a) bekezdésében és a 162. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi  CLXXXIX.
törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8.  pontjában  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. § Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
a) a fenntartásában működő óvodában
b) a közigazgatási területén a tankerületi központ részeként működő általános iskolákban napközi
otthonos, valamint menzai és
c) a közigazgatási területén a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézményekben
kollégiumi és menzai
ellátást biztosít.

2.  §  (1)  Az  óvodában  az  intézményi  gyermekétkeztetés  térítési  díja:  448,-  +  áfa  Ft/nap/fő,
amelyből:
a) a tízórai térítési díja: 89,- + áfa Ft/nap/fő, 
b) az ebéd térítési díja: 270,- + áfa Ft/nap/fő, 
c) az uzsonna térítési díja: 89,- + áfa Ft/nap/fő.

(2) Az óvodában a gyermekétkeztetés személyi térítési díját havonta a tárgyhónap 23. napjáig kell
befizetni az intézmény elszámolási számlájára.

(3)  A  polgármester  –  átruházott  hatáskörben  dönt  –  a  köznevelési  intézményben  a
gyermekétkeztetés után fizetendő személyi térítési díjhátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan
hátralék törléséről.

3. § (1) Az általános iskolai napközi otthonos ellátásért fizetendő térítési díj: 557,- + áfa Ft/nap/fő,
amelyből:
a) a tízórai térítési díja: 90,- + áfa Ft/nap/fő, 
b) az ebéd (általános iskolai menza ellátás) térítési díja: 378,- + áfa Ft/nap/fő, 
c) az uzsonna térítési díja: 89,- + áfa Ft/nap/fő.

4. § (1) A középiskolai kollégiumban fizetendő térítési díj: 928,- + áfa Ft/nap/fő, amelyből:
a) a tízórai térítési díja: 212,- + áfa Ft/nap/fő, 
b) az ebéd (középiskolai menza ellátás) térítési díja: 404,- + áfa Ft/nap/fő, 
c) az uzsonna térítési díja: 314 + áfa Ft/nap/fő.

5. § A 2-4. §-okban meghatározott térítési díjakra diétás étkezés esetén 10 % felárat kell fizetni.

6.  § A szülő vagy más törvényes képviselő az étkeztetés iránti  kérelmet szóban vagy írásban
terjeszti elő az intézmény vezetőjénél, aki azt nyilvántartásba veszi.



7.  §  (1)  Az  önkormányzat  által  fenntartott  köznevelési  intézményekben  biztosított
gyermekétkeztetés személyi  térítési  díjának – egyedi kérelemre – történő csökkentésére,  vagy
elengedésére nincs lehetőség.

(2) Amennyiben a gyermekétkeztetés igénybevétele során a személyi térítési díjhátralék összege
nem haladja meg a 10 000,-  Ft-ot,  azaz a tízezer forintot,  úgy a díjhátralék behajtása iránt  a
fenntartó  –  általános  iskola  és  középiskola  esetében  az  étkeztetést  biztosítására  kötelezett
önkormányzat – nem indít eljárást. Ebbe az intervallumba eső díjhátralékot a fenntartó – általános
iskola és középiskola esetében az étkeztetést biztosítására kötelezett önkormányzat –elengedi és
erről az értesítést követő 15 napon belül tájékoztatja az érintett intézmény vezetőjét.

8. §  Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

9. § Hatályát veszti:
(1)  a  közoktatási  intézményekben  alkalmazandó  napközbeni  ellátás  keretében  biztosított
étkeztetési térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet,
(2)  a  térítési  díj-  és  tandíjfizetési  kötelezettség  helyi  szabályozásáról  szóló  40/2012.  (IX.4)
önkormányzati rendelet.

Pintér Tamás
polgármester

 dr. Molnár Attila
jegyző

Záradék: A rendelet 2021. május .......-én kihirdetésre kerül. 

                                                                                    dr. Molnár Attila
                                                                                                   jegyző
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