
 
 
 

HAT/  /2022.                       Előkészítésben közreműködött: 
              Siraki Tamásné mb. költségvetési osztályvezető 
           

    Előterjesztés 
az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény                               
(a továbbiakban: törvény) 147. §-a alapján a képviselő-testület meghatározza az önkormányzat által 
fenntartott intézmények térítési díjait. 

A törvény 151. §-ának (3) bekezdése értelmében a gyermekek napközi ellátása (gyermekétkeztetés), 
intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 
összege. 

A térítési díj az élelmezés egy napra eső nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt 
összegének és az igénybe vett étkezési napok számának szorzata, ezt csökkentik a törvény által 
adható kedvezmények. 

Normatív kedvezmények a törvény 21/B. §-a alapján: 

Gyermekétkeztetés esetén:  

„21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben  
      részesülő gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy  
          fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem   
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át 
vagy 

ae) nevelésbe vették; 

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő   
    gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya   
    alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 



 
 
 

da) nevelésbe vették, vagy 

db) utógondozói ellátásban részesül. 
 

(2)  Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével  
  kell biztosítani 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha    
    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1-8.  és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló     
    számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy       
    az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi       
    gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek      
    számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi   
    gyermekétkeztetésben.” 

 
Normatív kedvezmény csak egy jogcímen jár.  
 
A bölcsődei térítési díjak alapjának meghatározásakor a törvény lehetőséget ad a gyermekétkeztetés 
mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra megállapított személyi térítési díj 
megfizetésére is. Az önkormányzat nem kíván élni ezzel a lehetőséggel és a térítési díjak alapjának 
meghatározásakor csak a nyersanyag normával számoltunk.  
 
A jelenleg érvényben lévő rendelet alapján az alábbi díjemeléseket kalkuláltuk (1. melléklet szerint) 
 
Korcsoport  Növekedés 

- bölcsődék:    33,6 % 
- óvodák:   34,7 % 
- általános iskolák:  35,7 % 
- középiskolák:  35,0 % 
 
Az emelést és annak mértékét indokolja, hogy 2022. szeptemberében elszabadultak az élelmiszer 
árak és a jelenlegi összegből a minőségi táplálék nem biztosítható. 2014. évtől a gyermekétkeztetés 
az alábbi jogszabályok alapján szigorításra került: 
 
- A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) 

EMMI rendelet  
Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 
- meghatározza a naponta adandó zöldség, gyümölcs, Ca tartalmú tejkészítmények, 

valamint a teljeskiőrlésű sütőipari készítmények mennyiségét; 
- a rendelet előírja a 10 élelmezési nap vonatkozásában az étkezésekre adható 

ételféleségeket. 
 
- A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 

módosításáról szóló 85/2016. (XII. 19.) FM rendelet 
(1332/2008/ EK rendelet alapján) 
Hatályba lépés: 2017. június 22. 

 
- Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírása sütőipari termékekre 
 



 
 
 

- A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 
módosításáról szóló 48/2016. (VII. 18.) FM rendelet 
(853/2004/EK rendelet alapján) 
Hatályba lépés: 2017. július 30. 

 
- Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírása húskészítményekre 
 
- Az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó 

követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet 
Hatályba lépés: 2018. január 1. 

 
A 2023. évi költségek és térítési díjak kialakításakor áttekintésre kerültek a ténylegesen felmerült 
nyersanyag szükségletek, melyből kitűnik, hogy a 2022. évi nyersanyag normához képest 
lényegesen magasabbak a kiadások. Az élelmiszerek nettó ára, valamint az energiaárak nagy 
mértékben megnövekedtek, illetve számolni kell a minimálbér emeléssel is, mivel az élelmiszer 
beszállítók érvényesítik áraikban a minimálbér emelkedéseket, illetve a magasabb szállítási és rezsi 
költségeket.  
 
Megvizsgálva a környező települések étkezési térítési díjainak mértékét elmondható, hogy a 2023. 
február 1-től bevezetni tervezett térítési díjak a jelenlegi piaci viszonyoknak megfelelnek.  (2. 
melléklet) 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy az étkezési térítési díjak mintegy 35 %-kal történő emelése 
2023. február 1-től megalapozott. 
  
A nyersanyag norma a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat keretében működő 
bölcsőde vezetője, és a Hatvani Közétkeztetési Kft. vezetője ajánlásával került meghatározásra. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. 
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megvitatni, valamint a 
mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Hatvan, 2022. december 8. 

          
Horváth Richárd 
    polgármester  

Látta:   
    dr. Kovács Éva 
            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



2022. szeptember 1- től 2023. február 1-től

Megnevezés 

Nettó 
nyersanyag-

költség 
Ft/nap/fő

Intézményi 
térítési díj 

Nettó 
nyersanyag + 

ÁFA (Ft)

Megnevezés 

Nettó 
nyersanyag-

költség 
Ft/nap/fő

Intézményi 
térítési díj 

Nettó 
nyersanyag 
+ ÁFA (Ft)

Díjemelés 
mértéke 
2018-hoz 

képest (%)

Óvodák Óvodák
tízórai 91 115 tízórai 122 155

ebéd 299 380 ebéd 406 515
uzsonna 87 110 uzsonna 114 145

Óvodák összesen 477 605 Óvodák 
összesen

642 815

tízórai 110 140 tízórai 150 190
ebéd 362 460 ebéd 492 625

uzsonna 91 115 uzsonna 122 155
Általános Iskolák 

összesen 563 715
Általános 

Iskolák 
összesen

764 970

Középiskolák Középiskolák
reggeli 197 250 reggeli 268 340

ebéd 402 510 ebéd 543 690
vacsora 268 340 vacsora 358 455

Középiskolák 
összesen

867 1100 Középiskolák 
összesen

1169 1485

Bölcsődék Bölcsődék
reggeli 102 130 reggeli 138 175
tízórai 28 35 tízórai 36 45

ebéd 307 390 ebéd 413 525
uzsonna 79 100 uzsonna 102 130

Bölcsődék 
összesen

516 655 Bölcsődék 
összesen

689 875

1. melléklet

Általános Iskolák Általános Iskolák

35,0%

33,6%

 a 68/2013 (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításról szóló előterjesztéshez

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

34,7%

35,7%



Intézmény típus
Ellátás 

megnevezése

Bruttó 
térítési díj  
HATVAN

2022.09.01-től

Bruttó 
térítési díj  
HATVAN

2023.02.01-től

Bruttó 
térítési díj  

GYÖNGYÖS
2022.11.01-től

Bruttó 
térítési díj 
LŐRINCI

2022.09.01-től

Bölcsőde napi 4* étkezés 655           875          650           592            

Óvoda napi 3* étkezés 605           815          735           755            

napi 1* étkezés 460           625          505           390            

napi 3* étkezés 715           970          735           840            

napi 1* étkezés 510           690          570           480            

napi 3* étkezés 1 100        1 485       1 240        1 151         
Középiskola

2. melléklet

 a 68/2013 (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításról szóló előterjesztéshez

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

Környező települések étkezési térítési díjairól

Általános iskola
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete 

az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII.13.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2022. ………………………… 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
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1. melléklet a …/2022. (... ...) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

A bölcsődei étkezés intézményi térítési díjai 

 A B C 

1 Megnevezés Nyersanyagköltség 
(Ft/nap/fő) 

Térítési díj 
(Nettó+Áfa/Ft/nap/fő/) 

2 Reggeli: 138 175 

3 Tízórai: 36 45 

4 Ebéd: 413 525 

5 Uzsonna: 102 130 

6 Összesen: 689 875 

Bölcsődei gondozás, nevelés, nappali felügyelet, gyermekekkel történő foglalkozás (együtt: 
gondozás) intézményi térítési díja: 1.359 Ft/nap/fő.” 
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2. melléklet a …/2022. (... ...) önkormányzati rendelethez 
2. melléklet a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

Az óvodai, általános iskolai és középfokú iskolai menza, valamint középiskolai kollégium 
intézményi térítési díjai 

 A B C 

1 Megnevezés Nettó nyersanyagköltség  
Ft/nap/fő  

Intézményi térítési díj  
Nettó nyersanyag + ÁFA (Ft) 

2 Óvodák   

3 tízórai 122 155 

4 ebéd 406 515 

5 uzsonna 114 145 

6 Óvodák összesen 642 815 

7 Általános Iskolák   

8 tízórai 150 190 

9 ebéd 492 625 

10 uzsonna 122 155 

11 Általános Iskolák összesen 764 970 

12 Középiskolák   

13 reggeli 268 340 

14 ebéd 543 690 

15 vacsora 358 455 

16 Középiskolák összesen 1169 1485 
” 


