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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2019. február 14-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. (…) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. 
(III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ikt.sz: LMKOH/50-8/2019.    
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Étkezési térítési díjak és gondozási díj 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. § (1a) bekezdése a következők szerint rendelkezik: 
„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 vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-
testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat 
képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.” 
 
Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetője megküldte a gyermekétkeztetés 
térítési díjaira tett javaslatát, (előterjesztés 2. melléklete) amelyeknek változtatását a mellékelt 
levélben foglaltak szerint javasolja. Az intézményi térítési díjak 2012. óta nem változtak, azonban az 
alapanyagok áremelkedése miatt 2019. április 1. napjától szükséges a gyermekétkeztetés térítési 
díjának emelése ahhoz, hogy a minőséget és a választékot meg tudják tartani.   (előterjesztés 2. 
melléklete) 
Az áremelkedés indoka továbbá, hogy 2018. év során két beszállító élt azzal a lehetőséggel, - amit a 
szerződés VII. 3. pontja biztosít – hogy a fajlagos egységárakat a KSH által közzétett szerződés 
tárgya szerinti termékcsoportra vonatkozó éves infláció %-os értékével megemelte. A tej- és 
tejtermék beszállító decemberben jelezte, hogy csődbe ment, a szerződéses kötelezettségét nem tudja 
teljesíteni ezért új szállítóval kellett szerződést kötni, melynek árai magasabbak. Az áremelkedéssel 
érintett termékek az élelmiszer alapanyagár jelentős részét teszik ki.  
 Példaként jelezném, hogy egy napi háromszori étkezést igénybe vevő gyermek részére az 
áremelkedés mindössze 700.- Ft/hó többletköltséget jelent. 
Intézményvezető asszony javasolta, hogy a speciális étrendet igénylő gyermekek részére a térítési díj 
azonos összegben kerüljön megállapításra a saját konyhán előállított ételért fizetendő térítési díjjal.  
A jogszabály által biztosított kedvezményeken túl további kedvezményeket nem biztosít 
Önkormányzatunk az étkezésért fizetendő díjakra vonatkozóan.   
A Rendelet 2. melléklete alapján kerül biztosításra a szünidei gyermekétkeztetés, ezért a Rendelet 
kiegészítésre kerül a szünidei étkeztetés nyersanyag normájával.   
 
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, majd az elmúlt évben felemelésre került 300 Ft/gondozási napra.  Kocsis 
Györgyné Intézményvezető asszony a gondozási díjat továbbra is 300 Ft/gondozási nap összegben 
javasolja megállapítani. (előterjesztés 3. melléklete) 
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Tájékoztatásul jelzem, hogy a bölcsődébe járó gyermekek 73%-a fizet jelenleg gondozási díjat. (Nem 
fizet, aki nagycsaládos, tartós beteg, SNI-s, RGYVK-s) 

 
A 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.” 
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.” 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a az alábbiakról 
rendelkezik: „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 2019. április 1. napja. 
 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak alakulása (Áfa nélkül) 
 

 2014.-
2018.  évi 

díjak 

IGSZ vezető 
által javasolt 

2019. évi díjak 
1. Iskolai napközi  

1.1 Tízórai 80 Ft 90  Ft 
1.2 Ebéd 270 Ft  285  Ft 
1.3 Uzsonna  80 Ft  90  Ft 
1.4 Összesen  430 Ft  465 Ft 
1.5. Nyersanyag értéke 430 Ft  465 Ft  

2. Iskolai menza 
2.1. Az ebédért fizetendő 
intézményi térítési díja 270 Ft  285 Ft 

2.2. Nyersanyag értéke 270 Ft 285 Ft 
3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 

3.1. Tízórai 50 Ft  55 Ft 
3.2. Ebéd  220 Ft  237 Ft 
3.3. Uzsonna  65 Ft  73 Ft 
3.4 Összesen  335 Ft  365 Ft 
3.5. Nyersanyag értéke 335 Ft 365 Ft 

4.  Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 
4.1. Reggeli 85 Ft 93 Ft 
4.2. Tízórai 45 Ft 46 Ft 

 
4.3.  Ebéd 170 Ft 185 Ft 

 
4.4. Uzsonna 40 Ft 46 Ft 
4.5.  Egy napra jutó étkeztetés 
térítési díja 340 Ft 370 Ft 

4.6. Nyersanyag értéke 340 Ft 370 Ft 
4.7.  Egy napra jutó gondozási 
díj 300 Ft1 300 Ft 

4.8. Térítési díj mindösszesen 
(4.5+4.7) 640 Ft 670 Ft 

 
Az iskolai napközi, az óvodai étkeztetés és a bölcsődei étkeztetés térítési díjai 8%-kal, míg az ebédért 
fizetendő iskolai menza térítési díja 5%-kal emelkedne.  
                                                        
1 Gondozási díj egy napra jutó összege 2017. évtől 300 Ft/gondozási nap/gyermek. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. (…) önkormányzati rendelete a 
gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 

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

A rendelet-tervezet csekély mértékű többletfizetés-emelkedést ró a díjfizetőkre. A gyermekétkeztetés 
intézményi díjai nem változtak az elmúlt hat évben, de a gazdasági folyamatok – minimálbér-, és a 
nyersanyagköltségek áremelkedései indokolják a térítési díj emelését..  
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
 
Az intézményi étkeztetés térítési díjainak emelésével biztosítható a változatos és minőségi választék 
megtartása.  
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 
Az adminisztratív feladatok ellátása további terhet nem jelentenek.  

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a 

rendelkezik a fenntartó önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségéről, a személyes gondoskodás 
formái, igénybe vétele és a fizetendő térítési díj vonatkozásában. A Gyvt. 29. § (3) bekezdése 
értelmében, ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást, nyújt, akkor a társulási 
megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat alkot rendeletet a nyújtott 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról. A Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodása alapján 
Lajosmizse Város és Felsőlajos Község közigazgatási területére Lajosmizse Város Önkormányzata 
jogosult rendeletet alkotni. A rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos 
törvénysértést követne el.  
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet - tervezetet terjesztem a T. 

Képviselő –testület elé: 

 
Lajosmizse, 2019. január 28.  
 
 Basky András sk. 
 polgármester    
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének  

 …./2019. (….) 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 29. § (2) bekezdés  
e) pontjában foglalt 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 jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
véleményének kikérésével,  a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 5. § (1a) bekezdésében 
biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
hozzájárulásával a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi  támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.   

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a hatályát 

veszti. 
 
 
 
      Basky András                 dr. Balogh László  
 polgármester                jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  

       
 
  dr. Balogh László  
  jegyző 
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1. melléklet …………./2019. (…………...) önkormányzati rendelethez 
 
„2. melléklet a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez” 
  

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2019. április 1-től (ÁFA nélkül) 
 
1. Iskolai napközi intézményi térítési díja 

 
 

1.1 Tízórai 90 Ft 
1.2 Ebéd 285 Ft 
1.3 Uzsonna  90  Ft 
1.4 Összesen  465  Ft 
1.5. Nyersanyag értéke 465 Ft 

 
2. Iskolai menza 

  
2.1. Az ebédért fizetendő intézményi 
térítési díja 285  Ft 

2.2. Nyersanyag értéke 285 Ft 
  
 
   
3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 
 

3.1. Tízórai 55  Ft 
3.2. Ebéd  237  Ft 
3.3. Uzsonna  73  Ft 
3.4 Összesen  365  Ft 
3.5. Nyersanyag értéke 365 Ft 

 
4.  Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 
 

4.1. Reggeli 93 Ft 
4.2. Tízórai 46 Ft 
4.3.  Ebéd 185 Ft 
4.4. Uzsonna 46 Ft 
4.5.  Egy napra jutó étkeztetés térítési 
díja 370 Ft 

4.6. Nyersanyag értéke 370 Ft 
4.7.  Egy napra jutó gondozási díj 300 Ft 
4.8. Térítési díj mindösszesen 
(4.5+4.7) 670 Ft 

 „ 
5. Szünidei étkeztetés nyersanyag normája 
 

5.1. Bölcsődés korú gyermek 185 Ft 
5.2. Óvodás korú gyermek 237 Ft 
5 3. Általános iskolás  korú gyermek 285 Ft 
5.4. Középiskolás korú gyermek 285 Ft 
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  előterjesztés 2. melléklete 
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 előterjesztés 3. melléklete 

 


