
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint 

a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előzmények és jogszabályi háttér:  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § 
(1)-(3) bekezdése alapján: 
Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem 
bentlakásos intézményben 
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg 
főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, 
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 kisétkezés 
kell biztosítani. 
(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az 
étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 
a) a települési önkormányzat 
aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában. 
 
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése alapján 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. 
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 
 
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: EMMI rendelet) 15. § (2) bekezdése alapján a diétás étrendet az intézmény úgy is biztosíthatja, hogy 
ha az intézmény főzőkonyháján, vagy az intézményt ellátó közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek 
előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az intézmény azt más - ilyen feltételekkel rendelkező - 
közétkeztetőtől rendeli meg. 
 
Jelenlegi helyzet: 
Az Eszterlánc Óvodában a diétás ételek elkészítéséhez a feltételek nem biztosítottak, ezért az intézmény a SODEXO 
Magyarország Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződést 2016. szeptember 6. napján, mely alapján a vállalkozó a 
gyermekek diétás ételeinek elkészítését az EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően úgy tudta vállalni, hogy az 
étel kiszállításáról a megrendelőnek kell gondoskodnia. 2017. év augusztusában névváltozás történt a beszállító új 
neve: Hungast Vital Kft. 
Az Eszterlánc Óvodában 2017. január 1. napjától érvényben lévő speciális diéta nyersanyagnormája (ebéd és 
uzsonna) nettó 403 Ft/fő/nap. 
 
Az Eszterlánc óvoda jelezte, hogy a beszállító árat szeretne emelni, a jelenleg érvényben lévő szolgáltatási díj kb. 8,5 
%-kal történő emelését tervezi. 
A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget megállapító, vagy 
fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. 
Ez alapján a mai napon kihirdetett rendelet hatálybalépése 2018. március 15. napja lehet. 
 
Az Eszterlánc óvodában 2018. március 15. napjától hatályos speciális diéta nyersanyagnormája (ebéd és uzsonna): 
nettó 419 Ft/fő/nap lenne.  
 

 „A” 
 
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ez alapján az intézményi térítési díj is a fentiek szerint 
változik. 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően rendeletet alkotott a fizetendő térítési 
díjakról, a nyersanyagnormákat viszont határozat formájában javasolt szabályozni, így a képviselő-testületnek 
határozatot kell hozni az új nyersanyagnormákról, a térítési díjak változása pedig rendelet módosítást von maga után. 
 



Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat:  
 
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város 
Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai 
nyersanyag normákat 2018. március 15. hatálybalépéssel a következők szerint fogadja el: 
 
Intézményi nyersanyagnormák (nettó): 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda:       
 normál:      323 Ft/fő/nap 
 speciális diéta:    419 Ft/fő/nap 

 
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola: 

napközi:     449 Ft/fő/nap 
menza:      302 Ft/fő/nap 

 
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén): 

napközi:     567 Ft/fő/nap 
menza:      369 Ft/fő/nap 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Intézmények vezetőit a döntésről értesítse. 
 

Határidő:  értesítésre: 2018. február 28. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 

„B” 
 
Az intézményi térítési díjak mértékét a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati 
rendelet tartalmazza, melyet a megváltozott térítési díj megállapítása érdekében módosítani szükséges. 
 
 
A Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítás előzetes 
hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján: 

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A 
nyersanyagnormák változása miatt szükséges annak rendeleti szintű követése. A rendelet módosításának az 
elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, tekintettel arra, hogy jogszerűen 
csak rendeletben elfogadott nyersanyagnormák alkalmazhatóak. 

2. A jogszabály költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az intézményi térítési díjak mértéke, 
mely a költségvetés kiadási és bevételi oldalát egyaránt érinti és változtatja.  

3. A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek környezeti következménye nincs. 
Egészségi következményei az EMMI rendelet kötelező szabályainak alkalmazása által közvetetten következnek be 
azáltal, hogy a gyermekek részére még egészségesebb táplálkozás biztosítható. 

4. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A módosítás többlet adminisztratív terhet nem 
keletkeztet. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet 
elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. 

 
A rendelet tervezet általános indokolása: 

 
A törvény 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  
A nyersanyagnormák változása miatt szükséges annak önkormányzati rendelet szintjén történő követése. 
 
 

Részletes indokolás: 
 

Az 1. §-hoz 
 
A rendelet tervezet az intézményi térítési díjak mértékéről rendelkezik. 
 
 



 
A 2. §-hoz 

 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet módosítani szíveskedjen. 
 
 
Hajdúsámson, 2018. február 12. 
 

                              Antal Szabolcs 
               polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***A határozat, valamint a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Bujdosóné Czirják Mariann  

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető  

Szociális és Gyámügyi Osztály: Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető  

Jogi és Szervezési Osztály: Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
__/2018. (__. __.) 

önkormányzati rendelete 
 a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint a Hajdúsámson 
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) 
bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott 
óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. § Intézményi térítési díjak 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata által 
fenntartott óvoda:    323 Ft/fő/nap nettó 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata által 
fenntartott óvoda (speciális diéta igénylés esetén ebéd, uzsonna):     

419 Ft/fő/nap nettó 
 
Állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott általános iskola: 

- napközi     449 Ft/fő/nap nettó 
- menza     302 Ft/fő/nap nettó 

 
Állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén): 

- napközi     567 Ft/fő/nap nettó 
- menza     369 Ft/fő/nap nettó.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2018. március 15. napján lép hatályba. 
 
Hajdúsámson, 2018. február  
 
 
 

Dr. Danku József      Antal Szabolcs 
       jegyző         polgármester 

 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Hajdúsámson, 2018. február  
 
 
 
 
 Dr. Danku József 
        jegyző 


