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E l ő t e r j e s z t é s 

az alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról és a köznevelési intézményekben 
biztosított intézményi étkeztetés térítési díjáról szóló 14/2021. (VII. 9.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzat 
biztosítja ugyanezen § (1) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést az általa fenntartott 
bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi 
központ, illetve a szakképzési centrum (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: 
köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző 
intézményben. 

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdés értelmében, ha a Gyvt. 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti 
gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a 
települési önkormányzat állapítja meg. Ugyan ezen § (3) bekezdése rögzíti, hogy a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 
ellátottra jutó napi összege. A (4) bekezdés értelmében a gyermekétkeztetés személyi térítési 
díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt 
összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az 21/B. §-ban megjelölt 
normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. A (4a) bekezdés rögzíti, 
hogy ha a települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja a 
gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és 
elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja meg. 

Ezen jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a Jászberény Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete megalkotta az alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról és a 
köznevelési intézményekben biztosított intézményi étkeztetés térítési díjáról szóló 14/2021. 
(VII. 9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.), mely Ör-ben rögzített nyersanyag 
norma módosítására, az egyes alapanyag árak fogyasztói átalag ár változása okán, 2022. 
január 1. napjától történő hatálybalépéssel sor került a Képviselő-testület 2021. évi december 
15-ei döntése értelmében, a nyersanyag norma 18%-os növelésével. A nyersanyagnorma 
növekedést nem követte a térítési díjak növekedése a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (továbbiakban: átmeneti törvény) 147. § (1) 
bekezdésében foglaltakkal összhangban, mely kimondja, hogy a koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről 
szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
hatálybalépésének napjától (2020. december 19.) 2022. június 30. napjáig a helyi 
önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési 
kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon 
díjnak a Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

Az Ör. 2. § (1) bekezdése - a Gyvt. 151.§ (3) bekezdésével összhangban - rögzíti, hogy az 
étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagnorma egy főre jutó napi 
összege. Ugyan ezen § (3) bekezdése kimondja - a Gyvt. 151.§ (4) bekezdésével összhangban 
-, hogy az intézményi térítési díj összege azonos az alkalmazott nyersanyagnorma mindenkori 
hatályos általános forgalmi adóval növelt összegével. 
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Az átmeneti törvény térítési díj emelésére vonatkozó korlátozó intézkedés határnapja lejárt, 
melynek folyamodványaként az Ör. 2. § (3) bekezdésében foglalt előírás teljesíthető. 
 
Fentiekre tekintettel szükséges a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról és a köznevelési intézményekben biztosított 
intézményi étkeztetés térítési díjáról szóló 14/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének módosítása. 
 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel meghatározott intézményi 
gyermekétkeztetési térítési díj javaslat jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Az előterjesztő részben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi 
rendelettervezet – minősített többséggel történő – elfogadására. 
 
 
Jászberény, 2022. július 21.  
 
 
                                              Budai Lóránt s.k. 
               polgármester 
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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdésében 
rögzített térítési díj növelésére vonatkozó tilalom határnapja letelt, melynek folyamodványaként az 
alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról és a köznevelési intézményekben biztosított intézményi 
étkeztetés térítési díjáról szóló 14/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt előírás 
teljesíthető a rendelet 1. mellékletének módosítása által. 

Az önkormányzati rendelet hatásai: 
Társadalmi hatások: A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a 

2020. december hó 18. napján hatályos intézményi 
étkezési térítési díjnál magasabb összegű díjat 2022. 
június hó 30. napjáig nem lehetett megállapítani, így a 
2022. január 1-től hatályos, 18 %-kal megemelt 
nyersanyagnorma emelkedés nem terhelte a 
megállapított térítési díjakat. A 2022. szeptember 1-jei 
hatállyal megállapításra kerülő és a kötelezett által 
fizetendő intézményi térítési díj változás a 2022/23-as 
nevelési évet (tanévet) érintően kerül bevezetésre. Az 
intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának 
megállapítása során igénybe vehető normatív 
kedvezmények megállapításakor a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény rendelkezéseit kell továbbiakban is 
alkalmazni, mely által továbbra is ingyenesen ill. 
kedvezményesen kell biztosítani az intézményi 
gyermekétkeztetést a vonatkozó jogszabályi 
feltételekkel rendelkező családok tekintetében. 

Gazdasági hatások: nincsenek 

Költségvetési hatások: Az Önkormányzat intézményi gyermekétkeztetéssel 
összefüggő költségnövekedéséből eredő, saját bevételt 
érintő kiadása kis mértékben csökken. 

Környezeti következmények: nincsenek 

Egészségügyi következmények: nincsenek 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi feltételek: nem változnak 

Szervezeti feltételek: nem változnak 

Tárgyi feltételek: nem változnak 

Pénzügyi feltételek: nem változnak 



 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (VIII. …) önkormányzati rendelete 
 

az alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról és a köznevelési intézményekben 
biztosított intézményi étkeztetés térítési díjáról szóló 14/2021. (VII. 9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében, a 151. § (2f) 
bekezdésében, illetve a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról és a köznevelési intézményekben 
biztosított intézményi étkeztetés térítési díjáról szóló 14/2021. (VII. 9.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. melléklet a …/2022. (VIII. …) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 14/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez  

 

Megnevezés Nyersanyagnorma 
(Ft/nap/fő)* Térítési díj (Ft/nap/fő)** 

Óvodai ellátás     
Tízórai 83 105 
Ebéd 236 300 

Uzsonna 83 105 
Összesen 402 510 

Általános iskolai intézményi étkeztetés     
Tízórai 77 100 
Ebéd 330 415 

Uzsonna 77 100 
Összesen 484 615 

Középiskolai intézményi étkeztetés     
Tízórai 86 110 
Ebéd 419 530 

Uzsonna 86 110 
Összesen 591 750 

Bentlakásos szociális intézményi ellátás     
Reggeli 195   
Tízórai 44   
Ebéd 361   

Uzsonna 44   
Vacsora 238   
Összesen 882   

Bölcsődei ellátás     
Reggeli 80   
Tízórai 21   
Ebéd 313   

Uzsonna 80   
Összesen 494   

   

Szakorvosi igazolás alapján szükséges diétás 
étrend (pl.: diabetikus, gluténmentes, 
laktózmentes stb.)  

a táblázatban 
megjelölt 

nyersanyagnorma 
összegétől 

maximum 50%-
kal eltérhet  

*a hatályos ÁFA értékét nem tartalmazza 

**a hatályos ÁFA értéket tartalmazza, a 2008. évi III. törvény 2. §-ában foglaltak szerint 
kerekítve került meghatározásra, a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 

 
 



 
 

INDOKOLÁS 
az alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról és a köznevelési intézményekben 

biztosított intézményi étkeztetés térítési díjáról szóló 14/2021. (VII. 9.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2022. (VIII. …) önkormányzati rendelettervezethez 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ában meghatározott 
rendelkezései alapján az alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról és a köznevelési 
intézményekben biztosított intézményi étkeztetés térítési díjáról szóló 14/2021. (VII. 9.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (VIII. …) önkormányzati rendelettervezethez (a 
továbbiakban: rendelettervezet) az alábbi indokolást adom: 
 

Általános indokolás: 

Az alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról és a köznevelési intézményekben biztosított 
intézményi étkeztetés térítési díjáról szóló 14/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 
Ör.), mely Ör-ben rögzített nyersanyag norma módosítására, az egyes alapanyag árak fogyasztói átalag 
ár változása okán, 2022. január 1. napjától történő hatálybalépéssel sor került a Képviselő-testület 
2021. évi december 15-ei döntése értelmében, a nyersanyag norma 18%-os növelésével. A nyersanyag 
norma növekedést nem követte a térítési díjak növekedése a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (továbbiakban: átmeneti törvény) 147. § (1) 
bekezdésében foglaltakkal összhangban, mely kimondja, hogy a koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépésének napjától 
(2020. december 19.) 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, 
végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében 
felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet 
magasabb, mint az ugyanazon díjnak a Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és 
alkalmazandó mértéke. 

Az Ör. 2. § (1) bekezdése - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (3) bekezdésével összhangban - rögzíti, hogy az 
étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagnorma egy főre jutó napi összege. 
Ugyan ezen § (3) bekezdése kimondja - a Gyvt. 151. § (4) bekezdésével összhangban -, hogy az 
intézményi térítési díj összege azonos az alkalmazott nyersanyagnorma mindenkori hatályos általános 
forgalmi adóval növelt összegével. 
Az átmeneti törvény térítési díj emelésére vonatkozó korlátozó intézkedés határnapja lejárt, melynek 
folyamodványaként az Ör. 2. § (3) bekezdésében foglalt előírás teljesíthető. 
 
 

Részletes indokolás: 
 

1. §-hoz 
 

Az intézményi gyermekétkeztetés ellenértékeként megállapított térítési díj módosításához szükséges 
rendelkezéseket tartalmazza. 
 

2. §-hoz 
 
A rendelettervezet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza. 
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