
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 8.) önkormányzati
rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2015. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 32. § (1) bekezdés d)
pontjában, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, a 151. § (4a)
bekezdésében  és  a  162.  §  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország
Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában,  valamint  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A gyermekvédelmi  ellátásokról  és  a  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  3/2015.  (III.31.)
önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mini bölcsődei,  az óvodai és az általános iskolai  gyermekétkeztetésben fizetendő térítési
díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. §

A gyermekvédelmi  ellátásokról  és  a  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  3/2015.  (III.31.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2015.
(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete.

4. §

Ez a rendelet 2022. október 10-én lép hatályba, és 2022. október 13-án hatályát veszti.
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1. melléklet

„1. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Végső előterjesztői indokolás

INDOKOLÁS
 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2015. (III.31.)

önkormányzati rendelet módosításáról
 
Madocsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  gyermekvédelmi  ellátásokról  és  a
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosítását a
következő indokok tették szükségessé:
Madocsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Madocsai  Csillagvirág  Óvoda
átszervezéséről döntött,  melynek alapján óvoda-bölcsőde feladatokat ellátó többcélú köznevelési
intézménnyé szervezte át az óvodát. Az átszervezett intézmény megnevezése Madocsai Csillagvirág
Óvoda és Mini Bölcsőde, melyben a mini bölcsődei ellátás 2022. január 21. napjától kezdődik és
szükséges  meghatározni  az  ellátásért  fizetendő  térítési  díjakat.  Ezt  a  mini  bölcsődében
alkalmazandó térítési díjat volt hivatott meghatározni Madocsa Község Önkormányzatának 1/2022.
(I.20.) rendelete, mely módosítás során egy új, 2. melléklet került elhelyezésre a rendeletben.
A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a
továbbiakban:  Gyvt.)  146.  §  (1)  bekezdésében,  valamint  (2)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltak
alapján a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melyet az ellátást igénybe vevő gyermek
esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő az intézménynek fizeti
meg.
A Gyvt.  147.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  fenntartónak meg kell  állapítania  –  többek között  -  a
gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díját,  ugyanezen  szakasz  (2)  bekezdése  szerint  pedig  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.
A Gyvt. 21/A. § (1) bekezdés a) pontja, b) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja alapján „ha a
szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a
nem bentlakásos intézményben” a bölcsődében „bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére
az  ellátási  napokon  a  reggeli  főétkezést,  a  déli  meleg  főétkezést,  valamint  tízórai  és  uzsonna
formájában két kisétkezést”, b) pontja alapján 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 a
települési önkormányzatnak az általa fenntartott bölcsődében biztosítania.
A Gyvt.  151. § (2f)  bekezdése értelmében, ha a „gyermekétkeztetést  a települési  önkormányzat
biztosítja,  úgy az intézményi  térítési  díjat  a  települési  önkormányzat  állapítja meg.” Ugyanezen
szakasz (3) bekezdése szerint: „a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.”
A koronavírus-világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése  érdekében  szükséges
gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
miatt nem volt lehetőség 2022. június 30-a előtt az önkormányzatoknak díj emelésére. Miután ez a
Korm. rendelet már nincsen hatályban, a szükséges díjemeléseket el lehet végezni.
A korábbi  veszélyhelyzet  okán  meghozott  rendelkezések  végeztével  van  lehetősége  Madocsa
Község Önkormányzatának újra szabályozni (2022. július 1-től) az intézményi térítési díjakat is.
 A korábbi  években  tapasztalható  áremelkedés,  és  az  infláció  miatt  az  intézményi  étkeztetésre
szerződő vállalkozó jelezte az Önkormányzat felé, hogy a korábbi díjfizetési feltételek már nem
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megfelelőek, meg kéne emelni az intézményi  térítési  díjakat.  A vállalkozóval  történt egyeztetés
során a következő intézményi térítési díjak megszabását találta indokoltnak az Önkormányzat:
 
 

1. Gyermekek napközbeni ellátása (ÁFA nélkül)

1.1 Bölcsőde                                                        0 Ft
       2.  Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (ÁFA nélkül)
               2.1. Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek térítési díja      
                       2.1.1  Reggeli                                                    80 Ft
                       2.1.2 Tízórai                                                       60 Ft
                       2.1.3  Ebéd                                                         260 Ft
                       2.1.4 Uzsonna                                                     65 Ft
              2.2  Óvodai ellátásban részesülő normál étrend szerint étkezők térítési díja
                      2.2.1  Tízórai                                                       115 Ft
                      2.2.2  Ebéd                                                          295 Ft
                     2.2.3  Uzsonna                                                     115 Ft
              2.3  Óvodai ellátásban részesülő táplálék allergiás étrend szerint étkezők térítési díja
                        2.3.1 Tízórai                                                      115 Ft
                        2.3.1 Ebéd                                                          515 Ft
                        2.3.1 Uzsonna                                                    115 Ft
              2.4  Iskolában normál étrend szerint étkezők térítési díja
                     2.4.1 Tízórai                                                          115 Ft
                     2.4.3 Ebéd                                                              345 Ft
                     2.4.4  Uzsonna                                                       115 Ft
             2.5. Iskolában táplálék allergiás étrend szerint étkezők térítési díja
                     2.5.1 Tízórai                                                           130 Ft 
                     2.5.2 Ebéd                                                               605 Ft
                     2.5.3 Uzsonna                                                         130 Ft
 
 
 

Részletes indokolás
 

 
1. §: A rendelet 1. melléklete helyébe az új intézményi térítési díjakat tartalmazó 1. melléklet lép,
így  a  rendelet  9.  §  (2)  bekezdés  szövegének  megváltoztatására  van  szükség,  a  2.  mellékletre
vonatkozó hivatkozás megszüntetésével.
2. §: Korábban az 1. melléklet tartalmazta az óvodára és az iskolára vonatkozó intézményi térítési
díjakat.  Az  1.  melléklet  módosítására  amiatt  van  szükség,  mert  az  intézményi  térítési  díjak  is
változtak, valamint most már tartalmazza a mini bölcsődére vonatkozó intézményi térítési díjakat is.
3.§   Korábban a 2. melléklet tartalmazta a mini bölcsődei intézményi térítési díjakat, a módosítással
az 1. melléklet ezt is tartalmazza, így a 2. mellékletet szükséges hatályon kívül helyezni.
4. §: Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
 
 
Madocsa, 2022. szeptember 6.
 
Vitéz Bertalan András
aljegyző

4


