
 
                          Rétság Város Önkormányzat  Polgármesterének 
                                        6/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete 
                             A gyermek és szociális  étkeztetés térítési díjáról  
 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben, 
valamint  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi 
XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva 
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet 
alkotom.  

                                                                         1.§ 

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás 
körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki. 

                                                                         2.§ 

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési 
nyersanyagköltséggel egyezően áfa nélkül 

a) óvoda 356 Ft 
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 421 Ft 
c) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 284 Ft 
d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 310 Ft 

 
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása: 

     a) Óvoda 
tízórai 84 Ft 
ebéd 200 Ft 
uzsonna 72 Ft 
Összesen: 356 Ft 
 

      b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)   
tízórai 72 Ft 
ebéd 284 Ft 
uzsonna 65 Ft 
Összesen: 421 Ft 
 

c)      Iskola II. korcsoport (11-14. év)   
tízórai 72 Ft 
ebéd 310 Ft 



uzsonna 65 Ft 
Összesen: 447 Ft 

 

                                                                   3.§ 

 

      (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 424 Ft/adag 

      (2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 72 Ft/adag 

                                                                   4.§ 

 

(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek személyi térítési díját az 
intézményi térítési díj áfá-val növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, 
valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembevételével az 
óvoda esetében az intézményvezető, az iskola és a szociális étkezés esetében a 
pénzügyi előadó állapítja meg. 

 

(2) A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak: 

a)  Az óvodai étkezés bruttó díja 450 Ft,  

b)  Iskola I. korcsoport (7-10. év) teljes ellátás 535 Ft, 

c) Iskola I. korcsoport (7-10. év) menza 360 Ft, 

d) Iskola II. korcsoport (11-14. év) 570 Ft, 

e) Iskola II. korcsoport (11-14. év) menza 395 Ft, 

d) Szociális étkezés 540 Ft, 

 e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 90 Ft 

 

                                                                  5. §  

 

(1)  A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi 
térítési díj a 3.§ (1) – (2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj áfá-val növelt összege 
azzal, hogy az nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy 1 napra 
számított rendszeres jövedelmének 30 %-át.  

 

 (2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési 
díjat az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybe vett 
étkezések számának figyelembevételével a pénzügyi előadó állapítja meg. 

 

(3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az 
önkormányzat részére. 



 

                                                                6.§ 

 

Ez a rendelet 2020. május 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 
2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet. 

 

 
            Mezőfi Zoltán                                                                        Fodor Rita Mária 
            polgármester                                                                               jegyző/h 
 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 

 

2020. április 29. 

 

                          Fodor Rita Mária 
                                                                                                                   jegyző/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Indokolás 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elektronikus egyeztetéssel, a központi konyhát 

üzemeltető vállalkozó kérésére felülvizsgálta a gyermek és szociális étkezés térítési díjait. 

 

A bérek, az élelmiszer árának növekedése, a fokozódó élelmiszernormák szigorító hatása miatt a 

vállalkozó által kért normaemelés indokolt. 

 

A rendelet módosítását elektronikus egyeztetés útján 

- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal (nem szavazott 2 fő), 
- a Képviselő-testület 5 igen, ( nem szavazott 2 fő) 

támogatta. 

 
 
A rendelettervezet hatásai 

  
Társadalmi hatás : Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.   
Gazdasági, költségvetési hatás : a többlet a 2020. évi költségvetésben biztosított. 
Környezeti és egészségi következmények : A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre 
vagy az egészségre gyakorolt hatása.   
Az  adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatás :  Az  adminisztrációban  változás  nem 
következik be.   
A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  j ogalkotás  elmaradásának 
következménye : nincs. 
A  jogszabály  végrehajtásához  szükséges  személyi ,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek : A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.                                                          

 
 
 
 


