
Beleg Község Önkormányzata 
Polgármesterétől 
7543 Beleg, Kossuth utca 97. 
Tel.: 82/385-454 
E-mail: hivatal@beleg.hu 
 

Előterjesztés 
a képviselő-testület 2016. április 28.-i ülésére 

 
Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi szabályait a 23/2015. 
(IX. 18.) önkormányzati rendeletében állapította meg, melyben rendelkezik a gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díjáról is. 
 
Az önkormányzati rendelet 1. mellékletének 1. pontjában került rögzítésre az általános iskolában és 
az óvodában biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj. 
A gyermekétkeztetés térítési díja szabályainak meghatározásáról a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. §-a rendelkezik. 
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az 
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ugyanezen jogszabályhely (4) 
bekezdése szerin a gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenti napi összeg 
általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 
151. § (5) és (5a) bekezdésében megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja 
meg. 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 10. napján tartott ülésén 
fogadta el Kutas Község Önkormányzatával kötött, étkezésre vonatkozó megállapodást. A kutasi 
képviselő-testülete a megállapodást azonban nem fogadta el, mivel az nem tartalmazta az étkeztetés 
élelmezési térítési díját. Az előterjesztés 1. melléklete határozza meg a gyermekétkeztetésre 
vonatkozó megállapodás tervezetet, melynek elfogadása maga után vonja az 54/2016. (III. 10.) 
önkormányzati határozattal elfogadott megállapodás hatályon kívül helyezését. 
 
A jelenleg hatályos rendelet az alábbi intézményi térítési díjat tartalmazza: 

 
a) Alsó-tagozatos Általános iskola 

 
 Tízórai, ebéd, uzsonna 263.- Ft/nap 
 
 - ebből tízórai 52.- Ft/nap 
 ebéd 177.-Ft/nap 
 uzsonna 34.- Ft/nap 
 
 

b) Óvoda 
 
 Tízórai, ebéd, uzsonna 261.- Ft/nap 
 
 - ebből tízórai 50.- Ft/nap 
 ebéd 177.-Ft/nap 
 uzsonna 34.- Ft/nap 
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Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 23.-i ülésén a Főzőkonyha 
nyersanyagnormáját a következőképpen határozta meg: 

 
a) Iskola 

 
 Tízórai, ebéd, uzsonna 277.- Ft/nap 
 
 - ebből tízórai 48.- Ft/nap 
 ebéd 180.-Ft/nap 
 uzsonna 49.- Ft/nap 
 

b) Óvoda 
 
 Tízórai, ebéd, uzsonna 274.- Ft/nap 
 
 - ebből tízórai 47.- Ft/nap 
 ebéd 179.-Ft/nap 
 uzsonna 48.- Ft/nap 
 
Mivel 2016. január 1. napjától bevezetésre került a szünidei gyermekétkeztetés rendszere, szükség 
van az erre vonatkozó térítési díj, rendeletben történő rögzítése. Beleg Község Önkormányzata a 
nyári szünetben a gyermekétkeztetést Ötvöskónyiból oldja meg, a konyhát üzemeltető Tóth Sándor 
biztosítja az étel Belegbe történő szállítását. 
Tóth Sándor a konyhát üzemeltető egyéni vállalkozó, a 2016. évi szünidei étkezési térítési díjat az 
alábbiak szerint határozta meg: 

 
Nyersanyagnorma bruttó 230 Ft 
Rezsiköltség bruttó 60 Ft 
Személyi jellegű költség bruttó 150 Ft 
Összesen: bruttó 440 Ft (346 Ft + ÁFA) 
 
Az előterjesztés 2. melléklete határozza meg a nyári szünetben biztosítandó gyermekétkeztetésre 
vonatkozó vállalkozási szerződést. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a szükséges döntések 
meghozatalára. 
 
Határozati javaslat 1: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (IV. 28.) önkormányzati 
határozata gyermekétkeztetésre vonatkozó megállapodás elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület a gyermekétkeztetésre és a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó 
megállapodást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a tárgyban korábban 
hozott megállapodás hatályát veszti. A testület a megállapodás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
 



Határozati javaslat 2: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (IV. 28.) önkormányzati 
határozata gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület a nyári szünetben biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási 
szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja, aláírásra felhatalmazza a 
polgármestert. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
A nyersanyagnormaváltozását a rendeletnek is követnie kell, ezért módosítani szükséges a hatályos 
önkormányzati rendeletet. 
 
Előzetes hatásvizsgálat: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a 
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell  
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 
 
A fentiek alapján a rendelet-módosítás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat 
tükrében – az alábbi tájékoztatás adható: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: 

 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
A rendelet módosításának társadalmi hatása a gyermekek szüleinek anyagi helyzetére gyakorolt 
hatásában érhető tetten, a gyermekétkeztetés díjának a szükségszerű megemelése 
következtében. A nyersanyagár figyelembe vételével kerül megállapításra az intézményi térítési 
díj, mely gyermekétkeztetés esetében a rezsiköltséget nem tartalmazza. 
 
ab) környezeti és egészségügyi következmények: 
A rendelet módosításának környezeti következményei nincsenek. Egészségi következményei 
pedig, hogy a gyermekek részére egészségesebb táplálkozás biztosítható. 
 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatás:Nem releváns. 

 
 
 
 



b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A szolgáltatás árának, illetve a jogszabályi környezet változása miatt szükséges a rendelet 
módosítása. A módosítás elmaradásának következményeként jogszabálysértés valósulna meg, mivel 
törvényesen a szolgáltató által rögzített árak csak így érvényesíthetők és a díjak ennek figyelembe 
vételével alkalmazhatóak. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet módosításának alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak, 
az eddigiekhez képest többlet pénzügyi feltételt nem követel meg. 
 
A Jat. 18. §-a szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben 
bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 
szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetének 
indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek a 
jogszabály indokolása is. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 
módosítását. 
 
 
Beleg, 2016. április 18. 
 
 
 
         Tamás Csaba 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

       M E G Á L L A P O D Á S  
 

mely létrejött egyrészről Beleg Község Önkormányzata 

székhelye: 7543. Beleg, Kossuth utca 97. 

adószáma: 15397270-1-14 

KSH száma: 15397270-8411-321-14 

törzsszáma: 397274 

bankszámla száma: 11743033-15397270 

képviseli: Tamás Csaba polgármester 

a továbbiakban: Megrendelő, 

 

másrészrőlKutas Község Önkormányzata 

Székhelye: 7541 Kutas, Petőfi u. 70.  

adószáma: 15398556-2-14 

KSH száma: 15398556-8411-321-14 

bankszámla száma: 67100011-00200145 

képviseli: Ütő Szabolcs polgármester 

a továbbiakban: Szolgáltató 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal: 

 

1. Megrendelő és Szolgáltató (továbbiakban: Szerződő felek) megállapodnak abban, hogy a 

Szolgáltató biztosítja a belegi nevelési-oktatási intézményekhez a gyermekétkezetését az 

óvodai nevelési, illetve iskolai tanítási napokon, mely szolgáltatást a Megrendelő ezennel 

megrendeli. 

 

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató biztosítja a szünidei 

gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi 

munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az 

adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon. 

 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a gyermekétkeztetés keretében 

tízórait, ebédet és uzsonnát biztosít az általános iskolás korú és óvodáskorú gyermekek 

számára. 

 

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a szünidei gyermekétkeztetés 

keretében ebédet biztosít a Belegben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

gyermekek (bölcsődés korú 1 éves kor felett, óvodás korú, általános iskolás és középiskolás 

18 éves korig) számára. 

 

5. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az étkezést úgy biztosítja, hogy az megfelel a 

hatályos jogszabályi előírásoknak, az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak. 

 

6. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy az étel Beleg községbe történő átszállítása a 

Szolgáltató feladata, melyet úgy kell időzíteni, hogy a gyermekek a tízórait 10 óráig, az 

ebédet 12 óráig, míg az uzsonnát 15 óráig megkapják. A szünidei gyermekétkeztetés 

biztosítása esetén a jogosultak ételhordóban viszik el az ebédet. 

 



7. Szolgáltató köteles a gyermekétkeztetésre irányadó jogszabályi követelményeknek 

megfelelő mennyiségű és minőségű ételt szolgáltatni. 

 

Szerződő felek az étkeztetés élelmezési térítési díját a következők szerint határozzák meg: 

 

Óvoda: 

     

332 Ft/nap 

 

Iskola: 

 

334 Ft/nap 

Menza    224 Ft/nap 

 

8. Szolgáltató az általa szolgáltatott étel 9. pont szerint számított díját a tárgyhót követő 5. 

napjáig számlázza a Megbízó felé, aki azt 5 munkanapon belül köteles átutalással 

kiegyenlíteni. Amennyiben Megbízó az utalással késedelembe esik, Szolgáltató a jegybanki 

alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi pótlékra tarthat igényt. 

 

9. Szerződő felek az étkeztetés díját 2016. évre az óvodai étkeztetésre vonatkozóan 332 

Ft/nap/adag, az iskolai étkeztetés vonatkozásában 334 Ft/nap/adag, a menza térítési díját 

224Ft/nap/adag összegben állapítják meg. Indokolt esetben a díjat évente maximum 2 

alkalommal módosíthatják, arról külön megállapodásban rendelkeznek. 

 

10. Szerződő felek a megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy minden évben 

felülvizsgálják a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A szerződést indokolási 

kötelezettség nélkül bármelyik fél jogosult felmondani, a felmondást legalább 60 nappal 

korábban a másik féllel írásban közölni kell. 

 

11. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleg felmerülő vitás kérdésekben egyeztetnek, 

annak eredménytelensége esetére a Nagyatádi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 

12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Szerződő felek a megállapodást elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 

Hatályát veszti Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által az 54/2016. (III. 

10.) önkormányzati határozatával elfogadott megállapodás. 

A megállapodást Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2016. (IV. 28.) 

önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

A megállapodást Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2016. (…...) 

önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

Beleg, 2016. április 28.     Kutas, 2016. március __. 

 

 

 Tamás Csaba polgármester Ütő Szabolcs polgármester  

 Megbízó Szolgáltató 
 



2. melléklet 

Vállalkozási szerződés 
 

mely létrejött egyrészről Beleg Község Önkormányzata 

székhelye: 7543 Beleg, Kossuth utca 97. 

adószáma: 15397270-1-14 

KSH száma: 15397270-8411-321-14 

törzsszáma: 397274 

bankszámla száma: 11743033– 15397270 

képviseli: Tamás Csaba polgármester 

a továbbiakban: Önkormányzat, 

 

másrészről  Tóth Sándor egyéni vállalkozó 

Székhelye: 7500. Nagyatád, Liget utca 23. 

adószáma: 60683735234 

KSH száma: 60683735562923114 

bankszámla száma: 11743033-20035516 

a továbbiakban: Vállalkozó 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal: 

 

Beleg Község Önkormányzata a nyári szünidőben a gyermekétkeztetésről úgy kíván 

gondoskodni, hogy Tóth Sándor egyéni vállalkozó vállalkozót, az Ötvöskónyi Község 

konyhájának (7511. Ötvöskónyi, Fő utca 45.) üzemeltetőjét kéri fel - jelen vállalkozási 

szerződés alapján – a 2016. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés teljesítésére. 

 

1. Az Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 

biztosítja. 

Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést 

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi 

munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet 

időtartamára eső valamennyi munkanapon, 

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként 

az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles 

megszervezni. 

 

2.A nyári szünet időpontja 2016. évben: 

1. Nyári szünet 2016. június 16.-augusztus 31. (53 munkanap) 

 

ABelegi Pitypang Óvodába járó Belegben lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező 

gyermekek esetében a szünidei gyermekétkeztetés a nyári szünetben releváns, mivel az óvoda 

2016. augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig zárva tart. 

 

3. Az Önkormányzat az igények felmérése alapján adatot szolgáltat a Vállalkozó részére, 

legkésőbb a szünet megkezdését megelőző hét nappal. 

 



4. Vállalkozótudomással bír arról, hogy az önkormányzati rendeletben a szünidei 

gyermekétkeztetésre megállapított nyersanyagnorma (intézményi térítési díj) bruttó 230 Ft. 

 

5.A szünidei gyermekétkeztetés díját 2016. évre bruttó 440 Ft/ebéd összegben állapítják meg. 

Indokolt esetben a díjat módosíthatják, arról külön megállapodásban rendelkeznek. 

 

6. Az Önkormányzat és a Vállalkozó megállapodnak, hogy vállalkozó a teljesítésről szóló 

számlákat kétheti gyakorisággal küldi meg megrendelő felé. Megrendelő – a számlák 

ellenjegyzését követően – a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül gondoskodik a 

számlán szereplő díj kiegyenlítéséről. Az utolsó számla benyújtásával egyidejűleg kell a 

Vállalkozónak az eredeti számlák bemutatásával igazolnia a vállalt feltételek teljesítését. A 

számlákról az Önkormányzat számára másolati példány készül. Vállalkozó tudomásul veszi, 

hogy amennyiben az Önkormányzatnál végzett későbbi ellenőrzés során az szükségessé válik, 

megtekintésre köteles az eredeti számlákat is az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani. 

 

7. Vállalkozó kijelenti, hogy a szünidei gyermekétkeztetés keretében kiosztott ételek az általa 

működtetett konyhán kerülnek elkészítésre, betartva az üzemeltetésre vonatkozó szabályokat, 

szerződéseket. 

 

8. Az Önkormányzat jogosult vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni. 

Megrendelő utasításait valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat vállalkozó köteles 

figyelembe venni, betartani illetve teljesíteni. 

 

9. Vállalkozó köteles megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért vállalkozó felelős. 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Szerződő felek, ezen szerződésből eredő esetleges jogvitájuk eldöntésére a Nagyatádi 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

Jelen, 2 számozott oldalból álló szerződést a Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint 

szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban, jóváhagyólag aláírják 

 

10.  A vállalkozási szerződést Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…./2016. (IV. 28.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Beleg, 2016. április 28. 

 

 

 Tamás Csaba Tóth Sándor 

 polgármester vállalkozó 
 


