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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Munkatervünk alapján január hónapban felül kell vizsgálni a gyermek- és szociális étkeztetés 
térítési díjáról szóló rendeletünket.  
 
A gyermekétkeztetés előző évi feltételei nem változtak. Az étkeztetést végző vállalkozó 2018. 
évre nem jelezte szolgáltatási díj emelési szándékát. A szülők a gyermekétkeztetésben az ön-
költséggel azonos mértékű térítési díjat fizenek. A költségek nem változta, ezért a térítési díjat 
sem szükséges korrigálni. 
 
Szociális étkeztetés 
A szociális étkeztetés normatívája – hasonlóan a 2017. évi normatívához – a Magyarország 
2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megfogalmazottak szerint 55.360 Ft. 
Mivel sem az állami támogatás, sem a vállalkozó szolgáltatási díja nem változott, a térítési díj 
sem szorul korrekcióra.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. január 11.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
A gyermek és szociális étkeztetés valamint A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról 
szóló 5/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet 

 

3. Jogszabályi háttér:  

1993. évi III. törvény 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 



Gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata        
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115. § (1)772 Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellá-
tások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intéz-
ményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj ösz-
szege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy 
alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatá-
sonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségeleme-
ket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A gyermek és szociális étkezte-
tés térítési díjáról 1/2017. (I.30) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról készített előterjesz-
tést. 
 
A Képviselő-testület a gyermek és szociális étkeztetés térítési díját jelen előterjesztés alapján 
nem módosítja.  
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 
 
 


