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3./ E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Tárgy:  A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló 10/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

és a nyári táborok élelmezési díjának megállapítása  

 

Előterjesztő:  Lőrincz György polgármester 

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az intézményi térítési díjak és a vendégétkezés, táboroztatás díjának megállapítására az 

alábbiak szerint teszek javaslatot: 

 

1. A gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 10/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata: 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a 

alapján 2022. június 30. napjáig az önkormányzat/fenntartó nem dönthet a helyi díjak többek 

között a térítési díjak emeléséről, azonban ezt követően lehetőség nyílik rá.  

A növekedő nyersanyag kiadások, energiaárak és emberi erőforrás ráfordítások miatt – a 

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet illetékes szervezeti egység 

véleményének figyelembevételével - javaslom, hogy a térítési díjak az előterjesztés 1. sz. 

melléklete szerint 2022. szeptember 1-jei hatállyal kerüljenek módosításra. 

 

A rendelet-tervezetét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Társadalmi hatása: A térítési díjak emelése arányosan történik a kiadásokra, illetve a szülők 

egyéb kiadásainak, terheinek figyelembevételével. 

Gazdasági, költségvetési hatása: A bevételek és kiadások megközelítik egymást. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: A kiadások és bevételek egyensúlyának biztosítása. 

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

a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 

 

2. Vendég étkezések térítési díjának meghatározása: 

 

A felnőtt (alkalmazotti és vendég) étkezések térítési díját nem szükséges rendeletben 

szabályozni, ezért az előterjesztés tartalmazó határozati javaslatban elegendő meghatároznia a 

T. Képviselő-testületnek ezen térítési díjakat. 

 

Fentiek figyelembevételével javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a vendég étkezés 

térítési díját a jelenlegi bruttó 800.-Ft helyett bruttó 1.000 Ft-ban állapítsa meg.  

 
Határozati javaslat: 

 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022 (VI.15.) Kt. 

határozata 

 
Jánossomorja Város Önkormányzata döntött arról, hogy a Jánossomorjai Városüzemeltetési és 

Műszaki Ellátó Szervezet által üzemeltetett Napközi Otthonos Konyha és a Kék Bagoly 



Bölcsődében működő konyhán a vendégétkezés térítési díját 2022. ………… nettó 787,-Ft+áfa 

(bruttó: 1.000,-Ft) összegben határozza meg.  

 

Felelős:    Lőrincz György polgármester 

Határidő:         2022…….. 

 

3. Nyári táborok térítési díjának meghatározása: 
 

A nyári táborok szükséges feltételeinek megteremtése miatt az élelmezési díj megállapítását 

javaslom tekintettel arra, hogy ezekben az esetekben az önkormányzat külső szolgáltatóként 

biztosítja az élelmezést. 

 

Határozati javaslat: 

 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022 (VI.15.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a településen 

megszervezésre kerülő nyári táborok élelmezési díját bruttó 870,- Ft/nap/fő összegben állapítja 

meg, mely a tízórait, ebédet és uzsonnát is magában foglalja. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kérem T. Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és abban döntést hozni szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2022. június 9. 

Lőrincz György s.k. 

     polgármester 


