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Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2021. (X. …..) 

önkormányzati rendelete 

 

az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 17/2013.(XI.28.) rendelet 

módosításáról 

 

(tervezet) 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és 92. § (2) bekezdés f) 

pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló Bánk Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 17/2013.(XI.28.) Önkormányzati Rendelete 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

(Az étkezést igénybe vevők által fizetendő áfát tartalmazó napi térítési díjak:) 

„a) Óvodai ellátottak normál étrend esetén 472 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 600 

Ft/ellátási nap. 

b) Óvodai ellátottak táplálék allergiás I. étrend esetén 654 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai 

szerint 830 Ft/ellátási nap. 

c) Óvodai ellátottak táplálék allergiás II. étrend esetén 787 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai 

szerint 1.000 Ft/ellátási nap. 

d) Felnőtt étkezők 756 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 960 Ft/ellátási nap. 

e) A szociális étkezés intézményi térítési díja 677 Ft + áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 860 

Ft/ellátási nap.” 

2. § 

Az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 17/2013.(XI.28.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba. 

 

 

 

  Torma Andrea  dr. Molnár-Fábián Ágnes 

  polgármester  jegyző 
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Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetve: 2021. október ….. napján. 

 

   dr. Molnár-Fábián Ágnes 

                  jegyző 
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… /2021. (X…) önkormányzati rendelet 1. melléklet 

 

A szociális étkezés és ebédkihordás személyi térítési díja 

Kategória Jövedelemkategóriák az ellátott havi átlagos 

jövedelme alapján 

Áfával növelt személyi térítési 

díj 

(Ft/ellátási nap) 

I. nyugdíjminimum 150%-át nem éri el 320 

II. nyugdíjminimum 150%-át eléri, de nem haladja 

meg a nyugdíjminimum 300%-áig 

420 

III. nyugdíjminimum 300%-a felett 510 
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……./2021. (IX……..) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  

 

 

Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése 

alapján a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg. A személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § 

(1) bekezdés a) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén 

ellátási napra vetítve kell meghatározni. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) 

bekezdés értelmében a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja az ellátások 

intézményi térítési díját. 

Részletes indokolás 

1. §  

A helyi önkormányzat a kerekítési szabályok figyelembe vételével rendeletben szabályozza a 

szociális étkeztetés és gyermekétkeztetés nyersanyagnormáját és az ellátási napra vetített térítési 

díjak összegét. 

3. §  

A rendelet – tekintettel arra a törvényi szabályozásra, hogy fizetési kötelezettséget növelő 

szabályozás esetén a hatályba lépésre legkorábban a kihirdetést követő 30 napot követően kerülhet 

sor, és a kerekítésekből adódóan néhány forintos díjnövekedés előfordulhat - a 2021. november 20-

án lép hatályba, majd a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdése 

értelmében a hatályba lépést követő napon – miután a módosítás beépül az alaprendeletbe - hatályát 

veszti. 


