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Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(11.06.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Gémesi György



Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 3/2015.(11.06.) 
számú önkormányzati rendeletben kerültek szabályozásra a gyermekétkeztetésre vonatkozó 
eljárási rendelkezések megállapítása, valamint a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 
által alkalmazott térítési díjak.

A térítési díjak 2017. július 1-től vannak érvényben, amelyet intézményi típusonként az alábbi 
táblázat tartalmaz.

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.által alkalmazott bruttó térítési díj
A bölcsődei étkeztetésért fizetendő térítési díj

450 Ft/nap
reggeli 
tízórai 
ebéd 
uzsonna

80 Ft/adag
20 Ft/adag

270 Ft/adag
80 Ft/adag

Óvodai háromszori étkezés térítési díja
450 Ft/nap

tízórai 
ebéd 
uzsonna

100 Ft/adag
270 Ft/adag

80 Ft/adag

Napközi otthonos iskolai háromszori étkezés térítési díja
630 Ft/nap

tízórai 
ebéd 
uzsonna

140 Ft/adag
380 Ft/adag
110 Ft/adag

Gimnáziumi ebéd térítési díja
420 Ft/nap

ebéd 420 Ft/adag

Kollégiumi étkeztetés térítési díja
950 Ft/nap

reggeli 
ebéd 
vacsora

240 Ft/adag
380 Ft/adag
330 Ft/adag

Szakgimnáziumi étkezés térítési díja
950 Ft/nap

reggeli 
ebéd 
vacsora

240 Ft/adag
380 Ft/adag
330 Ft/adag

Az 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) 151.§.alapján a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 
ellátottra jutó napi összege.

A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető (szolgáltató) az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege általános forgalmi adóval növelt 
összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a gyermekvédelmi törvény 21/B. 
§-ban megjelölt normatív kedvezményeknek  figyelembevételével állapítja meg.

Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, intézményvezető alatt a települési 
önkormányzat azon intézményének vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja.



A 328/2011. (XII 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormány rendelet)!3.§- a rendelkezik 
az étkezés megrendeléséről, illetve lemondásáról az alábbiak szerint:

Ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem 
veszi igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál 
bejelenti

> a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

> a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi 
igénybe újból a gyermekétkeztetést.

Ha az intézmény házirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata kedvezőbben nem 
rendelkezik, a kötelezett a bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az 
intézményi gyermekétkeztetésért  fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

Az intézményi gyermekétkeztetés személyi térítési díjának előre történő megfizetése esetén, ha 
az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a 
többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni.

Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő 
összeg különbözeiét visszamenőleg kell megfizetni.

A Kormány rendelet 7.§- ában foglalt rendelkezések alapján, ha a fenntartó eltérően nem 
rendelkezik, a személyi térítési díjat gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi időtartamra 
előre kell megfizetni.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§- 
21/C.§ szabályozza az intézményi, illetve új elemként a szünidei gyermekétkeztetés szabályait.

Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani 
a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a 
gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá 
tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

a) a bölcsődében, mini bölcsődében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen 

nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 
intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi 
gyermekétkeztetés],
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g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, 
valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) 
bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei 
gyermekétkeztetés).

Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi 
gyermekétkeztetéskeretében a nem bentlakásos intézményben

> a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az 
ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és 
uzsonna formájában két kisétkezést,

> 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.

Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem 
veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kalória Kft.) kidolgozta a 
gyermekétkeztetés során alkalmazandó elektronikus programját, amely a 2016/2017-es 
nevelési/tanévtől minden étkezést igénybe vevő számára hozzáférhető.

A szolgáltató által bevezetett program alkalmas az étkezés -étkezési típusonkénti
megrendelésére, naprakész nyilvántartására. A Kalória Kft. 2016-ban bevezetett online 
étkezés rendelési rendszere a tapasztalatok szerint stabil, jól használható, a szülői 
visszajelzések alapján is képes kiszolgálni a felhasználói igényeket.

Az 1997. évi XXXI. tv. 151. §. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a gyermekek 
napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének 
egy ellátottra jutó napi összege.

A hivatkozott törvény 151 §. 74/ bekezdése alapján a személyi térítési díj a 
gyermekétkeztetésre megállapított napi térítési díj általános forgalmi adóval növelt 
összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények 
figyelembe vételével kerül megállapításra.
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Kedvezményes gyermekétkezés 
jogcímei

Kedvezmény %-a Kedvezményre jogosultság igazolásának módja

Bölcsőde, óvoda
1. rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 100%
Kedvezményre jogosító határozat másolata

2. három- vagy 
többgyermekes család

100% Szülő nyilatkozata.

3. tartósan beteg, vagy 
fogyatékos gyermek, illetve 
olyan családban él, ahol 
tartós beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelnek (az 
egészséges testvér is!)

100%
Három hónapnál nem régebbi, magasabb összegű 
családi pótlék megállapításáról szóló határozat, vagy 
kártya formátumú hatósági bizonyítvány, illetve 
tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, 
fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye másolata.

4. olyan családban él, amelyben 
az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem 
haladja meg a nettó 
minimálbér 130%-át, 
2019.01.01-től 128.811,- 
Ft/fő Ft-ot)

100% Szülő nyilatkozata.

5. nevelésbe vett vagy 
utógondozói ellátásban 
részesülő

100% Gyámhivatali határozat
(A Gyvt. 21/B.§ (8) bek. értelmében a nevelőszülőnél, 
gyermekotthonban vagy más bentlakásos 
intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve 
nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem 
jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyerm ekétkeztetésre.)

Általános Iskola 1-8. évfoly., Középiskola l-8.évfoly. felett

1. rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 
l-8.évf.

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 
1-8. évfolyamon felül

100%

50%

Kedvezményre jogosító határozat másolata

Kedvezményre jogosító határozat másolata

2. három- vagy 
többgyermekes család

50% Szülő nyilatkozata.

3. tartósan beteg, vagy 
fogyatékos gyermek, illetve 
olyan családban él, ahol 
tartós beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelnek

50%
Három hónapnál nem régebbi, magasabb összegű 
családi pótlék megállapításáról szóló határozat, vagy 
kártya formátumú hatósági bizonyítvány, illetve 
tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, 
fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye másolata.

4. nevelésbe vett gyermek 100% Gyámhivatali határozat
(A Gyvt. 21/B.§ (8) bek. értelmében a nevelőszülőnél, 
gyermekotthonban vagy más bentlakásos 
intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve 
nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem 
jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetésre.)
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A KALÓRIA Nonprofit Közhasznú Kft. a fentiekre tekintettel 2020. évi Üzleti terv 
koncepciójában 2020. március hótól tervezte a nyersanyagnorma emelést 10 %-os mértékben, 
figyelemmel a megemelkedett élelmiszer árakra, valamint a 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet 
előírásaira.

A társaság által a gyermekétkeztetésben legnagyobb mennyiségben felhasznált nyersanyagok 
ára a 2017. évhez képest jelentős mértékben nőtt.

A vizsgált időszakban (2017-2019.) a 200-féle, legnagyobb mennyiségben felhasználásra 
került termék esetében a nettó nyersanyagár átlagosan 24%-kal emelkedett, mely 
egybehangzik a KSH által mért bruttó módon számolt fogyasztói árindexekkel, hiszen az 
érintett termékek halmaza (nagyrészt hús és tejtermékek) jobbára egységet képeznek azon 
termékekkel, melyek az elmúlt évek során 5%-os AFA-kulcs alá kerültek.
Bár ezen termékek ára a KSH bruttó számítási módja alapján csak pár százalékkal 
emelkedett, nettó értéken a növekmény azonban sajnálatos módon az AFA csökkentés 
mértékével is gyarapodott.

A közétkeztetési szolgáltatás ÁFÁ-ja továbbra is 27%, ennek megfelelően az étkezés térítési 
díj számítási módja a napi nettó nyersanyag norma + 27%) AFA, amely előbbiekben leírtak 
értelmében azt eredményezi, hogy a szolgáltatás színvonalának fenntartásához szükséges a 
nyersanyag norma, ezen keresztül pedig a térítési díjak emelése.

A fentiekre tekintettel a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a módosított rendelet 
tervezetet, és kérem az abban foglaltak elfogadását.

Gödöllő, 2019. december
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Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
......... ,../2019. évi (......) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(II.6.)számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdésben, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131.§-ában kapott felhatalmazás, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. /!/bekezdés 
8. és 8. a pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 1. melléklete helyébe, e rendelet 1. melléklete lép.

2. §. E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, és hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti.

Gödöllő, 2019, december „........„

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr, Kiss Árpád 
jegyző



1. melléklet

1.melléklet a........ /2O19.(...........) önkormányzati rendelethez

A Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. által biztosított 
gyermekétkeztetés fizetendő térítési díja (AFA-val együtt) egy ellátási napra az 1997. évi 
XXXI. törvény 151. §-a alapján

a./A bölcsődei étkeztetésért fizetendő térítési díja: 500 Ft/nap

b./Óvodai háromszori étkezés térítési díja:

reggeli 90 Ft/adag
tízórai 20 Ft/adag
ebéd 300 Ft/adag
uzsonna 90 Ft/adag

500 Ft/nap

tízórai 
ebéd 
uzsonna

110 Ft/adag
300 Ft/adag
90 Ft/adag

c./Napközi otthonos iskolai háromszori étkezés 
térítési díja: 690 Ft/nap

tízórai 150 Ft/adag
ebéd 420 Ft/adag
uzsonna 120 Ft/adag

d./Gimnáziumi ebéd térítési díja:
ebéd 460 Ft/adag

460 Ft/nap

1 040 Ft/nape./Kollégiumi étkezés térítési díja:

reggeli 260 Ft/adag
ebéd 420 Ft/adag
uzsonna 360 Ft/adag

f./Szakgimnáziumi étkezés térítési díja: 1 040 Ft/nap

reggeli 
ebéd 
uzsonna

260 Ft/adag
420 Ft/adag
360 Ft/adag


