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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati 
rendelet  módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, 
szíveskedjen elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően 
elvégeztük a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak 
szerint. 

 
a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Önkormányzatunk elkötelezett az egészséges életmódra nevelés, az 

egészséges életmód feltételeinek megteremtése iránt, amely egyébként 
alapvető önkormányzati feladatnak is minősül. Ennek érdekében 
Önkormányzatunk az iskolás korosztály számára meg kívánja teremteni 
annak lehetőségét, hogy az iskolai gyermekétkeztetésben egy magasabb 
élelmezési nyersanyagköltséggel készülő magasabb beltartalmú menüsort is 
megrendelhessenek. Természetesen az alapmenünek is meg kell felelnie az 
az összetevőkre vonatkozó, egyre szigorodó előírásoknak. A magasabb 
nyersanyagköltséggel készülő és így drágább menüsor választása nem 
kötelező, az a szülők számára választási lehetőséget, bővülő kínálatot 
teremt. Az emelt szintű menüsor választása esetében a szülőnek – az 
egyébként fizetendő térítési díj mellett - csak a nyersanyagköltségben 
megmutatkozó 25 %-os különbözetet kell megfizetnie, az erre rakódó 
többlet rezsiköltséget - az alapmenühöz hasonlóan – az Önkormányzat 
viseli. 

 
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei: 
A magasabb nyersanyagköltséggel készülő és az előírásokhoz képest is 

magasabb beltartalmú gyermekétkeztetés lehetőségének megteremtése 
hozzájárul a gyermekek egészségének megóvásához, egészséges életmódra 
neveléséhez. 

 



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * mszabolcs@ujpest.hu 

2

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A szabályozásnak az adminisztratív terhekre nézve a bevezetés 

időszakában jelentősebb hatása lesz, de hosszabb távon ezek elenyészőek 
maradnak. A szükséges informatikai fejlesztéseket a Gazdasági Intézmény 
képes megvalósítani és bevezetni- 

 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 
A jogszabály megalkotását a szülői igényeknek való megfelelés, a mai kor 

követelményeinek megfelelő gyermekétkeztetés biztosítása és az 
egészséges életmód elősegítésében való önkormányzati közreműködés 
feltételeinek megteremtése teszi szükségessé. 

 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi 

feltételek a Gazdasági Intézményben Önkormányzat intézményeiben 
rendelkezésre állnak, a szükséges pénzügyi források az önkormányzati 
költségvetésben biztosíthatóak. 
 
 
 
Újpest, 2014. augusztus 8. 
 
 
 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. 
(……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2014. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 
szóló 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. 
§ (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. 
(VIII.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 1. §-a a következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) A 9/A. alcím hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén az 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott és az Önkormányzat által 
működtetett általános iskolákban és gimnáziumokban (a továbbiakban: 
étkeztetést nyújtó iskola) gyermekétkeztetést igénybe vevő tanulókra és 
törvényes képviselőikre terjed ki.” 
 

2. § 
 
Az ÖR. a következő 9/A. alcímmel és 29/A. §-sal egészül ki: 

 
„9/A. Iskolai gyermekétkeztetés 

 
29/A. § (1) Az Önkormányzat az étkeztetést nyújtó iskolákban a 
gyermekétkeztetés keretében lehetővé teszi a mindenki számára általánosan 
biztosított menüsor (alapmenü) helyett emelt szintű menüsor igénylését is.  
(2) Az emelt szintű menü az alapmenühöz képest legalább 25 %-kal 
magasabb élelmezési nyersanyagköltséggel készül. 
(3) Az emelt szintű menüsort a szülők (törvényes képviselőik) önkéntes 
alapon igényelhetik. Az igénylés visszavonásig szól és havonta változtatható 
meg. Nyilatkozat hiányában az alapmenüt kell biztosítani. 
(4) Az emelt szintű menüsor igénylése esetében az igénylőnek – az 
alapmenüért egyébként általa fizetendő térítési díjon felül - meg kell fizetnie 
az alapmenü és az emelt szintű menü élelmezési nyersanyagköltsége 
közötti, általános forgalmi adóval növelt különbözetet. Ezen különbözet után 
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normatív kedvezmény, illetve más támogatás vagy kedvezmény nem vehető 
igénybe. 
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az emelt szintű 
menősor igénylésének részletes feltételeit meghatározza.” 

 
3. §. 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit első 
alkalommal a 2014. szeptember havi gyermekétkeztetés vonatkozásában 
kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően alapvető önkormányzati feladatnak minősül. Ennek érdekében a 
rendeket-tervezet az iskolás korosztály számára megteremti annak 
lehetőségét, hogy az iskolai gyermekétkeztetésben egy magasabb 
élelmezési nyersanyagköltséggel készülő, egészségesebb menősort is 
megrendelhessenek. Természetesen az alapmenünek is meg kell felelnie az 
egyre szigorodú, az összetevőkre vonatkozó   előírásoknak. A magasabb 
nyersanyagköltséggel készülő és így drágább menüsor választása nem 
kötelező, az a szülők számára választási lehetőséget, bővülő kínálatot 
teremt. Az emelt szintű menüsor választása esetében a szülőnek – az 
egyébként fizetendő térítési díjon felül - csak a nyersanyagköltségben  
megmutatkozó különbözetet kell megfizetnie, az erre rakódó többlet 
rezsikpltséget - az alapmenühöz hasonlóan – az Önkormányzat viseli. A 
különbözet után más támogatás nem vehető igénybe. 

A magasabb nyersanyagköltséggel készülő és az előírásokhoz képest is 
egészségesebb gyermekétkeztetés lehetőségének megteremtése hozzájárul 
a gyermekek egészségének megóvásához, egészséges életmódra 
neveléséhez. 
 


