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Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 312015. (1106.) számú 
önkormányzati rendeletben került szabályozásra a gyermekétkeztetésre vonatkozó eljárási 
rendelkezések megállapítása. 

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kalória Kft.) kidolgozta a 
gyermekétkeztetés során alkalmazandó elektronikus programját, amely a 201612017-es 
nevelési/tanévtől minden étkezést igénybevevő számára hozzáférhető. 

A szolgáltató által bevezetett program alkalmas az étkezés -étkezési típusonkénti
megrendelésére, naprakész nyilvántartására. 

A gyermekétkezés során alkalmazott eljárási rendet a Képviselő-testület 2016. októberében 
megtartott ülésén hagyta jóvá. 

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. A rendszer a tesztelést és a hibák kijavítását, valamint a tapasztalatok alapján 
végzett fejlesztéseket követően készen áll a teljes körű bevezetésre, így az iskolákban, 
gimnáziumokban az étkezési adminisztrációs feladatok segítésére megbízott személyek 
további foglalkoztatására 2017. szeptemberétől nem lesz szükség. 

A költségmegtakarítás mellett ez az intézkedés a megrendelésekkel és lemondásokkal 
kapcsolatos felelősség körét is tisztázza. Azok számára, akik szociális helyzetükből adódóan 
semmiképpen sem férnek hozzá internethez, a Kalória Kft. lehetőségek biztosít a 
megrendelések és lemondások leadására személyesen, írásban, vagy telefonon. 

A 32812011. (XIL 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormány rendelet)l 3.§- a rendelkezik 
az étkezés megrendeléséről, illetve lemondásáról az alábbiak szerint: 

„13. §(1) 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) a távolmaradást és annak várltató időtartamát, valamint 
b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, ltogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a 

gyermekétkeztetést. 
(la) Ha az intézmény ltázirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata kedvezőbben nem rendelkezik, 

a kötelezett az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az 
intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés személyi térítési díjának előre történő megfizetése esetén, Iza az adott 
/tó napra 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 különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.'' 

A 2014-ben bevezetett fizetési rendszer, miszerint az étkezés térítési díját tárgyhónap 15. 
napjáig kell megfizetni nem oldotta meg teljesen a hátralékok problémáját, így a 20I7/2018-
as tanévtől azonképpen változna a fizetés rendszere, hogy a térítési díjnak a tárgyhavi étkezés 
első napját megelőzően kell a társaság bankszámlájára, vagy pénztárába beérkeznie. 



Amennyiben a térítési díj előre nem kerül megfizetésre, úgy a tanuló a szolgáltatást nem 
veheti igénybe. A fizetési feltételek e módosításával a rendszerben nem képződhet többé 
hátralék. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 21/A.§
ában foglalt rendelkezések alapján megállapítható, hogy a gyermekek napközbeni ellátása 
keretében megszervezett étkeztetés továbbra is önkormányzati feladat változatlan támogatási 
struktúrában. 

A KALÓRIA Nonprofit Közhasznú Kft. által alkalmazott nyersanyag normák és az ebből 
képzett térítési díjak 2015. március l-től vannak érvényben. 

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

Ha a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt swlgáltatás útján biztosítja, az 
intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles 
elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő 
nyersanyagköltséget. 

A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető (swlgáltató) 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 a 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 32812011. (XIL 29.) Korm. rendelet ( továbbiakban: kormány rendelet) 5.§ (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési 
díjat az 1és2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól 
szóló 2008. évi III törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 

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. 
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Gyermekétkeztetés , valamint a személyes gondoskodás során alkalmazott térítési díjak 

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 

„21.§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, 
e) 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)-j) 
pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés], 

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)." 

„21/A.§.Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében 
a nem bentlakásos intézményben 

a) 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, 

b) 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 kis étkezést 
kell biztosítani. 

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

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 
a) a települési önkormányzat 
aa) az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá 
ab) a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (e 

§alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési
oktatási intézményben,,, 

b) a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott 
kollégiumban elhelyezett gyermekek részére.„ 
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Kedvezményes gyermekétkezés 
jogcímei 

Kedvezmény Kedvezményre jogosultság igazolásának módja 
%-a 

1. rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 100% 

2. három- vagy 100% 
többgyermekes család 

3. tartósan beteg, vagy 
fogyatékos gyermek, illetve 100% 
olyan családban él, ahol 
tartós beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelnek (az 
egészséges testvér isi) 

4. olyan családban él, amelyben 100% 
az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem 
haladja meg a nettó 
minimálbér 130%-át, 
2017.01.01-től 110.224,
Ft/fő Ft-ot) 

5. nevelésbe vett vagy 100% 
utógondozói ellátásban 
részesülő 

Bölcsőde, óvoda 
Kedvezményre jogosító határozat másolata 

Szülő nyilatkozata. 

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. 

Szülő nyilatkozata. 

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 11em 11appali re11dszerű 
iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban 
részesülő fiatal felnőtt nem jogosult ingyenes és 
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre.) 

Általános Iskola 1-8. év/oly., Középiskola 1-8.évfoly.felett 

1. rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 
1-8.évf 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 
1-8. évfolyamon/elül 

2. három- vagy 
többgyermekes család 

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

4. nevelésbe vett gyermek 

100% 

50% 

50% 

50% 

100% 

Kedvezményre jogosító határozat másolata 

Kedvezményre jogosító határozat másolata 

Szülő nyilatkozata. 

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. 
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 11appali re11dszerű 
iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban 
részesülő fiatal felnőtt nem jogosult ingyenes és 
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre.) 

4 



A KALÓRIA Nonprofit Közhasznú Kft. a fentiekre tekintettel a nyersanyagnorma emelésére 
vonatkozóan átlag 10 %-os mértékben tett javaslatot, figyelemmel a megemelkedett 
élelmiszer árakra, valamint a 3712014. (IV.30) EMMI rendelet előírásaira. 

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

Gödöllő, 2017. május „ ...... " 
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Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
... ....... .12017. évi(. ...... ) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéró1 és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(IL6.)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. §. 111 
bekezdés 8. és 8. a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ (1) A szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (116.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 7.§ 131 bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

,,13/A gyermekétkeztetés adminisztratív feladataiban a törvényes képviselőn kívül 
közreműködnek az önkormányzat által fenntartott bölcsődék, óvodák intézményvezetői, illetve 
az általuk megbízott személyek. Általános iskolák és gimnáziumok esetében az 
gyermekétkeztetés ügyféloldali adminisztrációja a törvényes képviselő feladata és felelőssége 
a szolgáltató által biztosított online felületen. " 

(2) A rendelet 7.§ 191 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,/91 Az étkezések megrendelésére, lemondására és változtatására az alábbiak alapján kerül 
sor: 

a.) Bölcsődei és óvodai ellátás esetén az étkezések adminisztrációját az intézményben erre 
kijelölt személy végzi a Szolgáltató által erre a célra biztosított webes felületen. 

b.) Iskolai ellátás esetén a Szolgáltató által biztosított online felületen az étkező, vagy 
törvényes képviselője a megrendeléseit egy hónapra előre a Szolgáltató által közzétett étlapok 
alapján rögzíti. A gyermek rendeléseit, lemondásait a rendeles.kaloriagodollo.hu címen 
elérhető felületen a törvényes képviselő felelőssége pontosan vezetni a 32812011. (XII29.) 
13.§. -ában foglalt rendelkezések alapján. " 

(3) A rendelet 7.§. 1101 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,1101 A Szolgáltató a közétkeztetésben résztvevő gyermekek számára az intézmények által 
leadott tanítási napokra alapértelmezetten ''A" menü rendelést állít be a 141 bekezdés szerinti 
nyilatkozaton a törvényes képviselő által megrendelt étkezésekre. Általános iskolák és 
gimnáziumok esetében lehetőség van ''A" és "B" menü közötti választásra. A Szolgáltató az 
étlapjait tárgyhónapot megelőzően legalább 10 nappal teszi közzé, ebben az időszakban van 
lehetőség a menürendelések megváltoztatására. Tárgyhónap folyamán csak új rendelés 
leadására, lemondásra, illetve a lemondott étkezés újrarendelésére van lehetőség. " 



(4) A rendelet 7.§. 1121 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,1121 A bölcsődék és óvodák a pótrendelések és lemondások bejelentését az általuk 
szabályozott módon (e-mail, telefon ) a tárgynapot megelőző nap 11. 00 óráig fogadják. 
Megrendelésre és lemondásra bölcsődék és óvodák esetében az intézményben, általános 
iskolák és gimnáziumok esetében a szolgáltató által biztosított online felületen van lehetőség. 
A Szolgáltató pótrendeléseket és lemondásokat az intézményektől és az on-line felületen 
legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanap 13. 00 óráig fogadja. A Szolgáltató 
ügyfélszolgálati elérhetőségein megrendeléseket és lemondásokat kizárólag abban az esetben 
fogad, ha a gyermek gondviselője szociális helyzetéből adódóan internet eléréssel nem 
rendelkezik. A leadott megrendelések határidőn túli, visszamenőleges módosítására nincs 
lehetőség. " 

(5) A rendelet 7.§. 1131 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„/13/ A térítési díjat a szolgáltatást igénybevevő törvényes képviselője köteles előre, a 
szolgáltatás igénybevételét megelőzően megfizetni úgy, hogy a kiszámlázott összeg a számla 
által érintett időszak első napját megelőző 3 munkanappal a társaság bankszámlájára, vagy 
pénztárába beérkezzen. A térítési díj befizetésének hiányában a szolgáltatás nem vehető 
igénybe. A Kalória Kft. tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig, új étkező esetén az étkezés 
megkezdését megelőzően számlát állít ki a következő havi étkezésről, melyet az intézményeken 
keresztül juttat el törvényes képviselőnek, aki az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat: 

a.)banki átutalás, 
b.)csoportos beszedési megbízás, 
c.)pénztári készpénz befizetés a Szolgáltató pénztárában, 
d.)on-line bankkártyás fizetés. " 

(6) A rendelet 7.§. 1181 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,118 /Diétás étkeztetés igénybevételére kizárólag a 3712014. (IV.30.) EMMI rendelet 15.§. 
(1.) bekezdésében meghatározott szakorvosi igazolás alapján van lehetőség. Diétát csak 
gasztroenterológus, endokrinológus, diabetológus, vagy allergológus szakorvos rendelhet el. 
Az igazolás szolgáltatóhoz való eljuttatásáról a szolgáltatást igénybe vevő, vagy törvényes 
képviselője köteles gondoskodni. " 

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

3.§. E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba, és hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 

Gödöllő, 2017. május „ ....... „ 

Dr. Gémesi György 
polgármester 

Dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző 



1. melléklet a ....... .12017.( ........... ) önkormányzati rendelethez 

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

a./ A bölcsődei étkeztetésért fizetendő térítési díj 
reggeli 80 Ft/adag 
tízórai 20 Ft/adag 
ebéd 270 Ft/adag 
uzsonna 80 Ft/adag 

b./ Óvodai háromswri étkezés térítési díja 
tízórai 100 Ft/adag 
ebéd 270 Ft/adag 
uzsonna 80 Ft/adag 

e./ Napközi otthonos iskolai háromswri étkezés térítési díja 
tízórai 140 Ft/adag 
ebéd 380 Ft/adag 
uzsonna 110 Ft/ adag 

d./ Gimnáziumi ebéd térítési díja 
ebéd 

e./ Kollégiumi étkeztetés térítési díja 
reggeli 
ebéd 
vacsora 

420Ft/adag 

240 Ft/nap 
380 Ft/nap 
330 Ft/nap 

f./ Szakgimnáziumi étkezés térítési díja 
reggeli 240 Ft/nap 
ebéd 380 Ft/nap 
vacsora 330 Ft/nap 

450 Ft/nap 

450 Ft/nap 

630 Ft/nap 

420 Ft/nap 

950 Ft/nap 

950 Ft/nap 




