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I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a fenntartó önkormányzat a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról
rendeletet alkot. A Gyvt. 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodás
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közé tartozik a gyermekek napközbeni
ellátásának feladata, amely magában foglalja az étkeztetés biztosítását.
A Gyvt. 151. §-a rendelkezik a gyermekétkeztetés szabályairól, amelynek (2f) bekezdése
szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi
térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A Gyvt. 151. § (4)
bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az
intézményi térítési díj napi összegének általános forgalmi adóval növelt összegének és az
igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével
állapítja meg.
A térítési díjak elfogadása érdekében előterjesztésre kerül a köznevelési intézményekre,
valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást és szociális
alapszolgáltatást biztosító intézményekre vonatkozó, az étkeztetésről és az igénybevételéért
fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítása, valamint a közgyűlési határozattal elfogadásra kerül
az intézményi térítési díj alapjául szolgáló nyersanyagnorma is, mivel az ellátást biztosító
intézmények esetében a költségvetés előkészítése során a kiadásoknál a tervezés csak akkor
végrehajtható, illetve az étkezési költségek számonkérése csak úgy történhet meg, ha erre is
meghatározásra kerül a nyersanyagnorma.
A nyersanyagnormák meghatározását a határozati javaslat 1-5. mellékletei tartalmazzák.
Az Önkormányzat esetében a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021.
évi XCIX. törvény 147. §-a értelmében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020 (XII. 18.)
Korm. rendelet hatálybalépésének napjától (2020. december 19.) 2022. június 30. napjáig az
általa nyújtott szolgáltatásért megállapított díj nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak
a 603/2020 (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napos hatályos és alkalmazandó
mértéke.
Fentiek alapján az Önkormányzatnak lehetősége van a díjak emelésére, amelyre az
alábbiak szerint teszek javaslatot:
A térítési díj emelésére legutóbb 2020. évben került sor, azóta (2021. január – 2022. május) az
élelmiszerek árát érintő infláció összesített mértéke 21,7 %. Az étkeztetés teljes
költségnövekményének közel felét az Önkormányzat átvállalja, ezt figyelembe véve az éves
élelmezési kiadások nagyságrendileg 25 %-át fedezik a beszedett térítési díjak.







Vásárolt élelmezés esetén a nyersanyagnormák 20%-os és a térítési díjak 13%-os
emelése szükséges, továbbá a középiskolai kollégiumi ellátás esetén bevezetésre kerül
a két kisétkezés nyersanyagnormája és térítési díja a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletnek
eleget téve.
A Boldogfalva Óvoda és DMJV Gyermekvédelmi Intézménye saját főzőkonyhával
ellátott, így az itteni étkeztetés esetén a nyersanyagnormák 13 %-os és a térítési díjak
13 %-os emelése szükséges.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye saját főzőkonyhái esetében 10%-os emelés
szükséges mind a nyersanyagnormák, mind a térítési díj esetében.
A szociális ellátást biztosító DMJV Városi Szociális Szolgálatnál alkalmazandó
nyersanyagnormák és térítési díjak esetében 18 %-os emelésre van szükség.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a értelmében
fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség
terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése
és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, melyre tekintettel a díjemelést
tartalmazó rendeletmódosítás hatálybalépésének dátumaként 2022. augusztus 1. napját
javaslom megállapítani. (Erre tekintettel a módosított nyersanyagnormák is 2022. augusztus
1-jével kerülnek meghatározásra.)
A térítési díjakat a rendelet-módosítás tervezetének 1-4. mellékletei tartalmazzák.
II. Előzetes hatásvizsgálat a rendeletmódosításhoz:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján az
előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható
következményeit, amelyről a Közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az
előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell.
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: az intézményi térítési díjak emelése többlet
terhet ró az ellátottakra, ugyanakkor biztosítja a korszerű táplálkozási követelményeknek
megfelelő étkeztetést. Az intézmények költségvetésének tervezése során mind a kiadási, mind
a bevételi oldalon jelentkezik a hatása.
ab) környezeti és egészségi következményei: az intézményi térítési díjak emelésével az
Önkormányzat a változatos és egészséges táplálkozást kívánja elősegíteni.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a rendelet-módosítás nem jár többlet
adminisztrációval, mivel az étkeztetés megszervezésére, valamint a térítési díjak beszedésére
rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi erőforrások.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése értelmében, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat
biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. Az
Önkormányzat a nevelési-oktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben
(Boldogfalva Óvoda, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye és a DMJV Egyesített Bölcsődei
Intézménye kivételével) az étkeztetési szolgáltatást a Hungast Vital Kft.-vel (a továbbiakban:

Szolgáltató) kötött szerződés alapján biztosítja. Az emelés azt biztosítja, hogy a Szolgáltató
szerződésszerűen tudjon teljesíteni, továbbá, hogy a vendéglátó-ipari termékek előállításának
és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM
rendeletben, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltakat is teljesíteni tudja.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a 2002. évtől látja el a közétkeztetési feladatokat
közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések alapján, így biztosítottak a személyi,
szervezeti és tárgyi feltételek. A pénzügyi feltételeket a Szolgáltatónak megfizetett térítési
díjak, az állami támogatás, valamint önkormányzati támogatás biztosítja.
III. Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az
elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló
180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2022. május 25. napjával.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.

A fentiekre figyelemmel terjesztem döntéshozatalra a Tisztelt Közgyűlés elé a határozati
javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet.

Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f)
és (3) bekezdése, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20-22. §-a és 45. §-a alapján,
figyelemmel a 109/2021. (XI. 25.) határozattal módosított 1863/2020. (XII. 2.) PM határozatra

1./ 2022. augusztus 1. napjával hatályon kívül helyezi a 109/2021. (XI. 25.) határozattal
módosított 1863/2020. (XII. 2.) PM határozatot.
2./ elfogadja a szociális ellátást biztosító Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális
Szolgálatnál, valamint a köznevelési és a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátást és szociális alapszolgáltatást biztosító intézményeknél
alkalmazandó, az étkeztetéssel összefüggő nyersanyagnormákat 2022. augusztus 1. napjától
2022. december 31. napjáig terjedő időszakra az 1-5. melléklet szerint.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy tájékoztassa az érintett intézmények
vezetőit az 1-2./ pontban foglaltakról.
Határidő: azonnal
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2022. június 14.

Szűcs László
főosztályvezető

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

_/2022. (_._.) önkormányzati rendelete

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló
55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022.
(V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2)
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésében és a 104. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 55/2012.
(XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. augusztus 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal

Dr. Papp László

címzetes főjegyző

polgármester

