
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1 

az intézményi élelmezési nyersanyagköltségr ől és azok térítési díjairól 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § (1) A rendelet célja  a gyermekek védelméről  és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által előírt és Hatvan Város Önkormányzata által biztosított 
gyermekjóléti alapellátásokra való jogosultság és azok térítési díjainak megállapítása a kérelmezők 
rászorultságának figyelembe vételével. 

(2) A gyermekjóléti alapellátásokat Gyvt. 4. §-ában meghatározottak szerint azok vehetik 
igénybe, akik hatvani lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, illetve akik az 
önkormányzat által fenntartott intézményekben veszik igénybe a szolgáltatásokat. 

 
2. §2 E rendelet szabályait az önkormányzat által fenntartott gyermekjóléti alapellátást nyújtó 

intézményekben igénybe vett ellátások esetében és az önkormányzat által biztosított 
gyermekétkeztetés esetében kell alkalmazni. 
 

2. Gyermekjóléti alapellátások 
 

3. §3 
 

3. Nem köznevelési intézményben nyújtott gyermekjól éti alapellátások térítési díjai 
 

4. §4 (1) A bölcsőde intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza. 
(2) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért, nevelésért, nappali felügyeletért és a 

gyermekekkel történő foglalkozásért (a továbbiakban együtt: gondozás) személyi térítési díjat nem 
kell fizetni. 

(3) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől 
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet az étkezésért fizetendő személyi térítési díjról, 
melyet egy havi időtartamra előre kell megfizetni. 

(4) A gyermek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) ide vonatkozó szabályai szerint ingyenes vagy kedvezményes 
gyermekétkeztetésre jogosult. 
 

4. A köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétk eztetés térítési díjai 5 
 

5. § (1) Az óvodai, az általános iskolai és középfokú iskolai menza, valamint a középiskolai 
kollégium intézményi térítési díjait a 2. melléklet tartalmazza. 

(2) A gyermek a Gyvt. ide vonatkozó szabályai szerint ingyenes vagy kedvezményes 
gyermekétkeztetésre jogosult. 
 

4/A. Gyermekétkeztetési térítési díj befizetése és ellenőrzése6 
 
                                                 
1 A 36/2017. (XII. 15.), 16/2021. (IV. 1.), 18/2022. (VII. 1.), 38/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított egységes szerkezet. 
2 Módosította: 16/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. április 1-jén 8.00 órától. 
3 Hatályon kívül helyezte: 16/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (2). Hatályos: 2021. április 1-jén 8.00 órától. 
4 Módosította: 16/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. április 1-jén 8.00 órától. 
5 Módosította: 16/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2021. április 1-jén 8.00 órától. 
6 Kiegészítette: 16/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2021. április 1-jén 8.00 órától. 



5/A. § (1) Gyermekétkeztetés esetén, ha a gyermek szülője, törvényes képviselője a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénybevételükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 16. § (1) bekezdésben meghatározott időpontig a 
gyermeke által igénybe vett étkezés térítési díját (a továbbiakban: térítési díj) nem fizeti meg, úgy a 
térítési díj befizetésére és ellenőrzésére a Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott 
rendelkezéseket e rendeletben meghatározott eljárásrend szerinti eltéréssel kell alkalmazni. 

(2) Nevelési-oktatási tevékenységet, kollégiumi ellátást végző köznevelési intézmények (a 
továbbiakban együtt: oktatási intézmény) vonatkozásában a jegyző a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási Irodája (továbbiakban: Gazdálkodási Iroda) útján ellenőrzi, hogy a 
megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést 
elmulasztotta, a jegyző 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az 
elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a bölcsődei gondozás 
esetén a bölcsődevezető, óvodai nevelés esetén az óvodavezető, oktatási intézmény esetében a 
jegyző a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 

(3) A szülő a felhalmozott tartozás megfizetésére részletfizetési megállapodás megkötését 
kezdeményezheti, mely kérelmet a Gazdálkodási Irodára lehet írásban benyújtani, melyben 
tartozásának a tárgyévben, részletekben történő megfizetésének engedélyezését kérheti. 
Amennyiben a megállapodásban foglaltaknak határidőre nem tesz eleget, tartozása egy 
összegben esedékes, és a továbbiakban e rendeletben meghatározott eljárásrendet kell 
alkalmazni. 

(4) Ha a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) a 
térítési díj meg nem fizetéséből adódóan három havi térítési díj összegét meghaladó tartozást 
halmoz fel, a bölcsődevezető, óvodavezető negyedéves tájékoztatása, továbbá a Gazdálkodási 
Iroda negyedéves nyilvántartása adatai alapján a jegyző fizetési meghagyásos eljárást 
kezdeményezhet a szülővel szemben. A fizetési meghagyásos eljárás díja a követelt összeg 3 %-
a, de legalább 5000 Ft/eljárás, ezen túlmenően a felmerülő ügyvédi és egyéb – így a végrehajtási 
eljárással kapcsolatos - költség a szülőt terheli. 

(5) Amennyiben a térítési díjtartozás összege eléri a (4) bekezdésben meghatározott összeget 
és a szülő nem nyújt be részletfizetési megállapodás iránti kérelmet sem, a tartozás megtérüléséig 
a jegyző a Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája útján – a bölcsőde, óvoda, oktatási 
intézmény véleményének beszerzését követően – határozattal dönthet az ellátás 
megszüntetéséről.  

A jegyző által lefolytatott eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül és az eljárásra az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

6. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2013. december 19. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 



1. melléklet a 68/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelethez1 
 

A bölcs ődei 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. 

                                                 
1 Módosította: 38/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1). Hatályos: 2023. február 1-től. 



2. melléklet a 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez1 
 

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

 A B C 

1 Megnevezés  Nettó nyersanyagköltség   
Ft/nap/f ő  

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 

 
 

                                                 
1 Módosította: 38/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2023. február 1-től. 



1. függelék a 68/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 
 
 

KIMUTATÁS 
a bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának számításához 

 
 

Kiadás 
Bér:  157.023 eFt 
Járulék:   20.676 eFt 
Dologi:   31.205 eFt 
Összesen: 208.904 eFt 

 
Bevétel 
Bölcsődei üzemeltetési támogatás (2023):    15.258 eFt 
A finanszírozás szempontjából elismert: 

- felsőfokú szakmai dolgozó bértámogatása:  41.944 eFt 

- dajka, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők 75.797 eFt 

Összesen:                             132.999 eFt 
 
 
208.904.000 – 132.999.000 = 75.905 eFt 
75.905.000 : 108 : 230 = 3.055 Ft / 1 ellátási nap/ fő 
 
 
Gondozásért javasolt személyi térítési díj: 0 Ft 

 

 


