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DEMECSER VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2013.(IV.16.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§. (1)-(3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva Berkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének és 

Székely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hozzájárulásaival a 

következőket rendeli el. 

 

1.§ 
 

(1) A rendelet 1. § (1) bekezdése, a 2-3. §-a és a 8-9. §-ainak a hatálya 

Demecser város közigazgatási területére terjed ki. 
 

(2) A rendelet 1. § (2) bekezdése, a 4-5. §-a és a 8-9. §-ainak a hatálya Berkesz 
község közigazgatási területére terjed ki.  

 

(3) A rendelet 1. § (3) bekezdése, a 6-7. §-a és a 8-9. §-ainak a hatálya Székely 
község közigazgatási területére terjed ki.  

 
 

2.§ 

 
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül) 
 

(1) Óvodások teljes napi étkeztetése esetén (tízórai, ebéd, uzsonna) 310 Ft/adag 

 

- ebéd         190 Ft/adag 
- tízórai          65 Ft/adag 

- uzsonna          55 Ft/adag 
         Össz:   310 Ft/adag 

 

(2) Az általános iskolások napi étkeztetése esetén (tízórai, ebéd, uzsonna) 400 Ft/adag 

 

- ebéd         250 Ft/adag 
- tízórai          80 Ft/adag 

- uzsonna          70 Ft/adag  
                                    Össz:           400 Ft/adag 
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(3) A gimnázium és szakközépiskola nappali tagozatos tanulói étkeztetés esetén 

 
- ebéd              260 Ft/adag 

 

 
3. § 

A gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményei 

(1) Az önkormányzat a normatív kedvezményre nem jogosult demecseri 

lakóhellyel rendelkező és a Demecseri Oktatási Centrum Óvodájában, 

Általános Iskolájában, Gimnáziumában és Szakközépiskolájában tanuló 

gyermekek intézményi térítési díjának 50 %-át kedvezményként biztosítja. 

(2) A személyi térítési díjról szóló értesítésen a kedvezmény összegét fel kell 

tüntetni.  

4. § 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül) 
 

(1) Óvodások teljes napi étkeztetése esetén (tízórai, ebéd, uzsonna) 262 Ft/adag 

 

5. § 

A gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményei 

(1) Az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem 
részesülő óvodás gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át 

kedvezményként biztosítja.  
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény nem illeti meg azon 

gyermeket, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 151.§ (5) bekezdésében meghatározott normatív 
kedvezményben részesül.   

 

6. §  

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül) 
 

(1) Óvodások teljes napi étkeztetése esetén (tízórai, ebéd, uzsonna) 240 Ft/adag 

- ebéd         160 Ft/adag 
- tízórai          40 Ft/adag 
- uzsonna          40 Ft/adag 

         Össz:   240 Ft/adag 
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7. § 

A gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményei 

(1) Az önkormányzat a Székely községben állandó lakóhellyel rendelkező  a 

Demecseri Tündérkert Óvoda intézményeibe járó gyermekek részére  

a) a normatív alapon támogatásban nem részesülő gyermekek intézményi 

térítési díjának 100%-át  

b) a normatív alapon 50%-os támogatásban részesülő gyermekek 

intézményi térítési díjának 50%-át  

kedvezményként biztosítja.  

 

8. § 

A gyermekétkezetés iránti kérelmeket a Demecseri Oktatási Centrum 

Igazgatójához és a Demecseri Tündérkert Óvoda Vezetőjéhez kell benyújtani. 

 

9. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló 7/2012. (IV.02.) 

önkormányzati rendelete. 
 

 

Kiss Gyula sk.      Barabás Jánosné dr. sk. 

polgármester             jegyző 

A rendeletet 2013. április 16. napján kihirdettem: 

        Barabás Jánosné dr. sk. 

         jegyző 
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INDOKOLÁS 

A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelethez 

 

A Gyvt. 161/E.§-a értelmében Az önkormányzati társulásban vagy többcélú 
kistérségi társulásban részt vevő települési önkormányzat az általa nyújtott 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló, 2012. január 1-jén hatályos rendeletét 2012. 
április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási megállapodásban erre 

kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a nyújtott ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat. 
 
Az intézményi térítési díj konkrét mértékeit a rendelet-tervezet tartalmazza. Az 

egyeztetések alapján jelenleg indokolttá vált a gyermekétkeztetés intézményi 

térítési díjának emelése.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

151.§ (9) bekezdése lehetővé teszi továbbá, hogy az önkormányzat a törvényben 

előírt normatív kedvezményeken túl további kedvezményeket állapítson meg 

költségvetése terhére. 

Ezen szabályozásból kiindulva a megalkotott rendelet-tervezetben meghagytuk és 

pontosítottuk a jelenleg is hatályos kedvezményt, mely szerint az önkormányzat a 

Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerinti normatív kedvezményre nem jogosult 

demecseri lakóhellyel rendelkező és a Demecseri Oktatási Centrum Óvodájában, 

Általános Iskolájában, Gimnáziumában és Szakközépiskolájában tanuló 

gyermekek intézményi térítési díjának 50 %-át kedvezményként biztosítja. 

Az önkormányzat az eddigi kedvezmény további biztosításával segíteni kíván azon 

családokon is, akik gyermekei nem részesülnek gyermekvédelmi 

kedvezményben, de a mindennapi megélhetésük bizonytalan a munkahelyek 

elvesztése miatt. Az önkormányzat jelen rendelet megalkotásával erősíteni kívánja 

a családi kapcsolatokat, ösztönözni szeretné a gyermekvállalást, továbbá az 

egészséges táplálkozás lehetőségét szeretné biztosítani a gyermekek, tanulók 

részére. 

A társult települések képviselő-testületei határozattal fogadták el az adott 

települést érintő intézményi térítési díjak mértékét, a kedvezményre, mentességre 

vonatkozó szabályokat. A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 

határozatai szintén jelen indokolás mellékletét képezik. 
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HATÁSVIZSGÁLATI  LAP 

A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelethez 

 

I. TÁRSADALMI HATÁSOK: 

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi 

ellátások intézményi térítési díjairól szóló 5/2013.(IV.16) önkormányzati rendelet 

megalkotásának társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető.  

Közvetve azonban hatást gyakorol a gyermekeket vállaló és eltartó családok anyagi 

helyzetére. A rendelet megalkotása, illetve a rendeletben foglalt kedvezmények 

segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a nehéz körülmények között élő, de normatív 

kedvezményre nem jogosult családok gyermekei is étkeztetésben részesüljenek. 

Demecser Város Önkormányzata ezzel is elő kívánja segíteni a Kormány azon 

törekvését, hogy a Kormánynak és az önkormányzatoknak mindent meg kell tenni 

annak érdekében, hogy erősítsék a családokat, segítsék a családok 

gyermekvállalását. A munkahelyek megszűnése miatt a családoknak egyre 

nehezebb a gyermekek napi meleg étkeztetését biztosítani. Jelen rendelet célja, hogy 

valamennyi óvodás és általános iskolás gyermek, tanuló napi meleg étkeztetésben 

részesüljön, illetőleg biztosítva legyen számukra a tízórai és az uzsonna – a jelenleg 

még tartható térítési díjakon. 

II. GAZDASÁGI HATÁSOK: 
 

A rendelet-tervezetnek gazdaság élénkítő hatása, munkahelyteremtő hatása nincs. 

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: 
 

Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetési kedvezménynek költségvetési 

hatása van. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 50%-át (Demecser és 

Berkesz) vagy 100%-át (Székely) vállalja át a Képviselő-testület a rendelet 

elfogadásával. Ennek kiadásai beépítésre kerültek a 2013. évi költségvetési 

rendeletbe.  

2013-ben az élelmezés nyersanyagköltségét nem emeltük.  

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK 
 

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs. 
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V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK 

 
A rendelet-tervezet egészségi következménye, hogy a településen élő valamennyi 

óvodás és általános iskolás gyermek, tanuló napi étkeztetése biztosítva lesz. Ez 

hozzájárul a gyermekek, tanulók egészségmegőrzéséhez. Az önkormányzat által 

fenntartott konyha figyelembe veszi az adott életkorú gyermekek étkeztetési 

szükségleteit, továbbá érvényesíti az egészséges életmódra való törekvést. 

 

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK 
 

A gyermekétkeztetési kedvezményben részesülő gyermekek, tanulók térítési díj 

beszedésével kapcsolatosan felmerülnek adminisztratív terhek. Folyamatosan 

nyilván kell tartani a kedvezményben részesülő gyermekeket, tanulókat, a térítési 

díjakat be kell szedni. Folyamatos egyeztetés szükséges a Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi és Műszaki Irodájával. Az adminisztráció vezetése azonban nem igényel 

többlet létszám alkalmazását a fenntartó részéről. 

 

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS 
ELMARADÁSNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE 

 

A rendelet-tervezet megalkotására a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) és (3) bekezdése ad 

felhatalmazást. Az önkormányzat részére szabályozási lehetőség és nem 

kötelezettség a gyermekétkeztetés tekintetében a további kedvezmény biztosítása.  

A jogalkotás elmaradásának várható következménye: 

Nem minden óvodás és általános iskolás gyermek részesül naponta meleg 

étkeztetésben, tízóraiban és uzsonnában. Ez hosszabb távon a gyermekek 

alultápláltságához vezethet. A költségvetési rendelet biztosítja a pénzügyi jogalapot 

az adott költségvetési évben az étkeztetési költségek megfizetésére. 

VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, 
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. 
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

JEGYZŐJE 
4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. 

 

Száma: 1420-3/2013.   Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése 

Melléklet: 3  db. 
 

 
SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE 
SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 

SPORTEGYESÜLET 
 

DEMECSER 
 
 

Tisztelt Elnök Úr/Asszony! 
 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 2011. július 1. 
napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-

tervezetek tekintetében. 
 
Mellékelten megküldöm  

 
1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról,  

 
2. A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati 

rendelet elfogadásáról és a 
 

3. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati 

rendelet elfogadásáról szóló  
 

előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából. 
 
A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. április 15. napján tárgyalja.  

 
Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. április 15. napján (hétfő) 10 óráig 
megküldeni.  

 
 

Demecser, 2013. április 9. 
 
      Tisztelettel: 

         Barabás Jánosné dr.sk. 
          jegyző 

 
 


