TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében
és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)-(3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 8/2018. (III.29.)

önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjának 2.7. alpontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
helyébe a 2. melléklet lép.
2. §
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésében a
„8” szövegrész helyébe a „20” szöveg lép.

3. §

2

Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
Dr. Juhos Szabolcs s. k.

Dr. Fülöp György s. k.

jegyző

polgármester

Végső előterjesztői indokolás:
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. március 24-ei
ülésén, a 20/2022. (III.24.) határozat 2./ pontjában felkérte a Polgármesteri
Hivatalt,

hogy

vizsgálja

felül

az

érvényben

lévő

gyermekétkeztetés

nyersanyagnormájának mértékét, és javaslatát 2022. június 30. napjáig terjessze
a Képviselő-testület elé.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX.
törvény 147. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében, a helyi önkormányzat által
fenntartott költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatásért megállapított díj
mértéke 2022. június 30-ig nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a
koronavírus-világjárvány

nemzetgazdaságot

érintő

hatásának

enyhítése

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm.
rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.
Figyelembe véve, hogy a fentiekben hivatkozott díjemelési tilalom 2022. június 30.
napján

lejár,

így

nyersanyagnormája

ezt

követően

mértékének

lehetőség
gazdasági

van

a

gyermekétkeztetés

körülményekhez

igazodó,

inflációkövető korrigálására.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a tartalmazza a gyermekétkeztetésre
vonatkozó szabályokat. Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának
megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő,
törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását
biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve a Szoctv. hatálya alá tartozó
ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére a bölcsődében, mini
bölcsődében, az óvodában, a nyári napközis otthonban, az általános és
középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, az általános
iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem
rendelkezik – a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, a fogyatékos
gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos
gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a Szoctv. hatálya alá tartozó
fogyatékosok nappali intézményében.

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési
önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési
önkormányzat állapítja meg. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében a
gyermekétkeztetés

intézményi

térítési

díjának

alapja

az

élelmezés

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A fenti szakasz (4)
bekezdése szerint a gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a
(3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az
igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezményeknek a
figyelembevételével állapítja meg.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §
(1a) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás
nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös
költségelemek

szolgáltatásonkénti

(ellátásonkénti)

közvetlen

költségeinek

arányában történő megosztásával. A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése
értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos
címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló
2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ a jelenleg érvényes közbeszerzési
árak alapján áttekintette a 2022. évre vonatkozó élelmezési költségeket, és
javaslatot tett a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájára. A bölcsődei, az óvodai,
az általános iskolai, a középiskolai kollégiumi ellátásban, valamint a középiskolai
menza tekintetében is megfigyelhető nyersanyagnorma emelkedés. Az elmúlt
időszakban az élelmiszerárak jelentős mértékben emelkedtek. A globálisan
jelenlévő gazdasági recesszió, az azzal együtt járó magas infláció miatt az
élelmiszerek drágulásának tendenciája várhatóan a jövőben is folytatódni fog.
Figyelembe véve a fentieket, valamint az érvényes közbeszerzési árakat, javasolt a
nyersanyagnorma megemelése.
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatójának kezdeményezésére
az elmaradt térítési díj befizetésére vonatkozó felhívás, a fizetésre kötelezett
személy részére történő megküldésének 8 napon belüli határidejét – a gyakorlati

tapasztalatok alapján – javasoljuk 20 napon belüli határidőre módosítani.
Mindezeken túl a rendelettervezetben a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó
nyilatkozatban kisebb pontosításra is sor kerül.

1. melléklet a 14/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai
(ÁFA-t nem tartalmazza)
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bölcsőde összesen
Reggeli
Ebéd
Uzsonna
Óvoda összesen
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Általános iskola összesen
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Középiskolai kollégium összesen
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Középiskolai menza

B
305 Ft/fő/nap
95 Ft/fő/nap
160 Ft/fő/nap
50 Ft/fő/nap
305 Ft/fő/nap
70 Ft/fő/nap
185 Ft/fő/nap
50 Ft/fő/nap
415 Ft/fő/nap
95 Ft/fő/nap
255 Ft/fő/nap
65 Ft/fő/nap
705 Ft/fő/nap
180 Ft/fő/nap
315 Ft/fő/nap
210 Ft/fő/nap
315 Ft/fő/nap

2. Az intézményi gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapítására
vonatkozó kedvezmények jövedelmi kategóriák szerint
2.1. Családban élő tanuló esetén

1

A
A családban az egy főre jutó havi jövedelem
(Ft)

B
Támogatás mértéke

2
3
4
5
6

0 – 42.750
42.751 – 51.300
51.301 – 57.000
57.001 – 62.700
62.701 –

80%
70%
50%
30%
0%

2

2.2. Egyedülálló, gyám által nevelt tanuló esetén:

1
2
3
4
5
6
„

A

B

A családban az egy főre jutó havi jövedelem
(Ft)
0 – 54.150
54.151 – 59.850
59.851 – 65.550
65.551 – 71.250
71.251 –

Támogatás mértéke
80%
70%
50%
30%
0%

2. melléklet a 14/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek részére
1. Alulírott ……………………..(születési név: ………………., születési hely, idő:
………………………..,
anyja
neve:
…………………………….)
……………………………. szám alatti lakos, mint a ………………………………….
nevű gyermek (születési, hely, idő: ……………………………, anyja neve:
…………………..)1 szülője, más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi időtartamban kérem:

1

2
3
4
5

A
Iskolai szünet,
bölcsődei, mini
bölcsődei, óvodai
zárva tartás2

őszi
téli
tavaszi
nyári

B
A szünidei gyermekétkeztetést a
szünet, zárva tartás időtartamára eső
a) őszi, téli, tavaszi szünet esetén
valamennyi munkanapon kérem,
b) nyári szünet esetén az
önkormányzat által meghatározott
számú valamennyi munkanapon
kérem3
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem

C
A szünidei
gyermekétkeztetést
a szünet
időtartamára eső,
alábbi
munkanapokon
kérem4

2. Kérem diétás étrend biztosítását: igen/nem (a választott lehetőség aláhúzandó) a
következő egészségi állapotra tekintettel:…………………………………………..
Tiszaújváros, 20…………………….
………………………..
az ellátást igénylő (szülő,
más törvényes képviselő) aláírása
1

Gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni.
Kérjük, húzza alá, hogy melyik szünetben kéri a szünidei gyermekétkeztetés
biztosítását.
(Ha az évközi szüneteknél több szünetben vagy az összes évközi
szünetben, azaz az őszi, téli, tavaszi szünetben is kéri, akkor kérjük, mindegyiket
húzza alá.)
3
A megfelelő válasz (Igen vagy Nem) aláhúzandó.
4
Kizárólag abban az esetben töltendő, amennyiben a jogosult az adott szünet, zárva
tartás vonatkozásában az előző oszlopban nemmel nyilatkozott. Ez esetben azon
2

2
munkanapok felsorolása szükséges, amelyek tekintetében – az adott szünidei
gyermekétkeztetés időtartamán belül – a jogosult kéri az étkeztetés biztosítását.
Hozzájárulok, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal a megadott adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata
szerint kezelje.”

