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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. augusztus 26-ai rendkívüli testületi ülésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: 
BALATONAKARATTYA SZILFA ÓVODA ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK 

FELÜLVIZSGÁLATA. 

 

 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester 

Előkészítette: Zsapka Beáta kirendeltség-vezető 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata felülvizsgálta a Balatonakarattya Szilfa Óvoda 

térítési díjait. 

Jelenlegi díjak: 

Óvodai háromszori étkezés díja: 370,- Ft, a Susogónak 1.050,- Ft-ot fizetünk adagonként, 2020. 

szeptember 1-től pedig 1436 Ft-ra emelkedne. 

Javasolt díj: 

Óvodai háromszori étkezés díja: a napközbeni ellátási díj 2020. évben 500 Ft-ra emelkedne. 

 

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

továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a 

gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.  

A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat biztosítja a 

gyermekétkeztetést az általa fenntartott óvodában, továbbá a közigazgatási területén az állami 

intézményfenntartó központ (köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-

oktatási intézményben.  

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a 

gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait a települési önkormányzat 

állapítja meg.  

Az intézményi térítési díjat a Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése értelmében kerekítve kell 

megállapítani.  

A Gyvt. 15. § (1) értelmében 2016. január 1-jétől a gyermekétkeztetés a gyermekek védelmének 

rendszerében, a pénzbeli és természetbeni ellátások közé tartozik. A Gyvt. 18.§ (1a) 

bekezdésének megfelelően a települési önkormányzat vagy a fenntartó a törvényben 

meghatározott módon, természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést.  

A Gyvt. 21. § (1) bekezdése értelmében természetbeni ellátásként a gyermek életkorának 

megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő 

kérelmére az óvodában, az általános iskolai menzai ellátás keretében.  



151. § (2f) Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési 

önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja 

meg. 

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag 

költségének egy ellátottra jutó napi összege. 

(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás 

útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító 

szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő 

nyersanyagköltséget. 

21/A. (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi 

gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben 

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 kisétkezést kell biztosítani. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

           Matolcsy Gyöngyi 

                 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


