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Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a bölcsődei ellátás igénybevételéről és az intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 21/A. § (3) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 147. § (1)-(2) bekezdésében, 151. § (2f) 

bekezdésében, 151. § (4a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el:  

1. § 

(1) A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba. 

 

Csomád, 2022. október … 

 

 

Klement János dr. Mihályi Zsolt Apor 

polgármester jegyző 
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1. melléklet 

1. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(2) bruttó 114,- Ft  

” 

2. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(3) bruttó 177,- Ft 

” 

3. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(4) bruttó 572,- Ft 

” 

4. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(5) bruttó 177,- Ft 

” 

5. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(6) bruttó 1040,- Ft 

”  



3 

2. melléklet 

1. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(2) 188 Ft 

” 

2. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (C) 

(2) 165 Ft 

” 

3. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(3) 371 Ft 

” 

4. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (C) 

(3) 434 Ft 

” 

5. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(4) 140 Ft 

” 

6. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (C) 

(4) 150 Ft 
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” 

7. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(5) 699 Ft 

” 

8. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (C) 

(5) 749 Ft 

”
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Általános indokolás 

Csomád Község Önkormányzata a 2022. szeptember 30-i ülésén alkotott új rendeletet a bölcsődei 

ellátás igénybevételéről és az intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjairól. 

Már a Képviselő-testületi ülésen felmerült az a probléma, hogy a nyersanyagárak gyors és jelentős 

emelkedése miatt a  rendeletet majd módosítani kell. 

A Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője 2022. október 10-én azzal a kéréssel 

fordult az Önkormányzathoz, hogy a bölcsőde étkeztetési díját az infláció követése érdekében az 

étkezést biztosító szolgáltató javaslata alapján nettó 819 Ft/adagról 1040 Ft/adagra emelje az 

önkormányzat. Az élelmezésvezető 2022. október 11-én kelt beadványában javaslatot tesz a 

gyermekétkeztetési térítési díjak emelésére, mely 30%-os nyersanyagköltség-emelést tartalmaz. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A Tervezet a hatályos rendelet mellékleteiben foglalt térítési díjak módosítását tartalmazza. 

A 2. §-hoz  

A rendelet hatályba lépésének időpontját rögzíti. 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a bölcsődei ellátás igénybevételéről és intézményi térítési díjakról, valamint az intézményi gyer-

mekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló rendelet-tervezethez 

 

1. Társadalmi hatások 

Az önkormányzatoknak kötelező feladata a gyermekjóléti ellátások biztosítása. Csomád Község Ön-

kormányzata bölcsődei ellátást tart fenn és működtet elsősorban a településen élő gyermeke számára, 

de fogad a környező, szomszédos településen élő gyermekeket is szabad kapacitása terhére. A neve-

lési-oktatási intézményben lévő tanuló gyermekek számára óvodai, iskolai tartózkodásuk ideje alatt 

kötelező feladat az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása. Ahhoz, hogy az Önkormányzat meg-

felelő színvonalon tudja biztosítani ezeket az ellátásokat, indokolt a jelenleg hatályos térítési díjak 

módosítása. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

Jelentős infláció alakult ki 2021. szeptemberétől, melynek növekedése jelenleg is tart. Ez azt is ered-

ményezi, hogy az élelmiszer alapanyagárak kiugró mértékben növekedtek, tehát az étkeztetéshez 

szükséges élelmiszerek ára folyamatosan nőtt, a térítési díjak szeptember 1-i hatállyal megemelt térí-

tési díjak összegét ismét felül kellett vizsgálni. A működtetés jelenleg nem gazdaságos, a díjak eme-

lése szükséges. 

3. Környezeti hatások 

A rendelet-tervezet környezeti hatása nem releváns. 

4. Egészségügyi hatások 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény kimondja, hogy a gyermekek meg-

felelő fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő ellátás biztosítása. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet-tervezet elfogadásával az adminisztrációs terhek nem növekednek. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következ-

ményei 

A megfelelő színvonalú és jogszabályban előírt ellátás biztosítása érdekében indokolt a rendelet-ter-

vezet elfogadása. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelke-

zésre állnak. 

 

 


