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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

 

Ügyiratszám: 25585-4/2017 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Esélyteremtési Bizottság 

2017. november 20-i ülésére 
 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési 

díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 
 

 

 

Kecskemét, 2017. november 9. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 
 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2017.(XI.20.) EtB. számú határozat  
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, 

a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról 

szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 25585-4/2017. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

 

 



  

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 

2017. november 22. napján 

tartandó ülésére 

 
Tárgy:  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és 

térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető 
Gazdálkodási Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:  RENDELET-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma:  1 

 

Mellékletek:  
 

 

Véleményezésre megkapta:   
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta: 

  
Esélyteremtési Bizottság      …/2017. (XI.20.) EtB sz. hat. 

Jogi és Ügyrendi Bizottság …/2017. (XI.21.) JÜB sz. hat. 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság    …/2017. (XI.21.) VPB sz. hat. 

 

 

 Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

 jegyző 



  

 

 

 

 

25.585-3/2017. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. november 22-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési 

díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A RENDELET-TERVEZET ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a közétkeztetési szolgáltatások biztosítására 

vonatkozó feladatát a 2009. május 29-én megkötött vállalkozási szerződések alapján, a 

Hungast Vital Kft. (korábban: Sodexo Magyarország Kft.) és az Első Kecskeméti 

Közétkeztetési Konzorciummal kötött szerződéseken keresztül látja el. 

 

A szerződések 5. pontja rendelkezik a szolgáltatás ellátásáért fizetendő vállalkozói díjról, 

továbbá arról, hogy a vállalkozási díj évente egy alkalommal, a felek megállapodása alapján, 

legfeljebb az előző évre vonatkozó KSH által közzétett hivatalos fogyasztói inflációs rátával 

megegyező mértékben módosulhat. Ezen túlmenően a szerződés ugyanezen pontja arról is 

rendelkezik, hogy amennyiben a szerződéskötést megelőzően lefolytatott 

pályáztatás/ajánlattétel során ismertté vált adatokhoz viszonyítva jelentős változás történik, a 

vállalkozó a megállapodásban rögzített feltételek soron kívüli újratárgyalását 

kezdeményezheti. 

 

2014. április 30-án kihirdetésre került a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet), 

amelynek rendelkezéseit a 2015. évtől kezdődően szükséges alkalmazni. Az EMMI rendelet 

célja összefoglalva az, hogy az ételek változatosan, ami lehet egészséges és főként szezonális 

alapanyagokból készüljön el és a friss hozzávalókat minél korszerűbb konyhatechnikával 

készítsék el. Az EMMI rendelet konkrétan szabályozza a naponta biztosítandó élelmiszereket, 

egyes alapanyagok mennyiségét, valamint az egyes alapanyagok előfordulásának 

gyakoriságát is. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 



2017. január 1-től a minimálbér 14,86 %- al emelkedett meg, 2018. január 1-től pedig további 

8,2 %-al  fog növekedni. 

 

A KSH által közzétett 2017. január-szeptember hónapok fogyasztóiár-indexeinek mértéke 

átlagosan 1,5%, az élelmiszerek esetében 2,3%. 

 

A szolgáltatók fenti indokokra hivatkozással a szerződéses árak emelését kezdeményezték, 

mellyel kapcsolatban egyeztetés került lefolytatásra. 

A konzultáció eredményeként a vállalkozói díj 6,5 %-os mértékű növekedése látszik 

elfogadhatónak.  

 

Az intézményi térítési díjak utoljára 2013-ban emelkedtek – még az EMMI rendelet hatályba 

lépése előtt – mindössze 4 %-al. A szolgáltatási díjak azóta azonban három alkalommal 

emelkedtek, 2014. január 1-től 1%-kal, 2015. október 1-től 5%-kal, továbbá 2017. január 1-től 

4%-kal. 

 

A vállalkozási díjak és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak azonos 6,5 %-os 

emelésének becsült költségvetési hatását az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 Előirányzat (E Ft)* 6,5 %-os növekedés (E Ft) 

Vásárolt élelmezés /kiadás/ 1.524.433 1.623.522 

Gyermekétkeztetés térítési díj 

/bevétel/ 
437.883 466.345 

Különbözet 1.086.550 1.157.177 
*2017 . évi eredeti előirányzat 

 

 

Az önkormányzat 10.971 gyermek étkeztetéséről gondoskodik, melyek közül az intézményi 

térítési díjak emelése 2.296 fő 50%-os kedvezményben részesülő, valamint 4.742 fő 

kedvezményben nem részesülő gyermeket érint.  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-

ának 3. pontja alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege, a jelenlegi intézményi térítési díjak 

azonban csak részben fedezik az élelmezés nyersanyagköltségét. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a 

gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete határozza meg az intézményi térítési 

díjak mértékét. A fentieket figyelembe véve javaslom, hogy az intézményi térítési díjak 2018. 

január 1. napjától egységesen 6,5 %-kal kerüljenek megemelésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A RENDELET-TERVEZET RÉSZLETES INDOKLÁSA 

 

Az 1. §-hoz 

 

 

A Rendelet 2. mellékletének 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja ÁFA nélkül 

 Jelenlegi intézményi 

térítési díj (Ft/fő/nap) 

2018. január 1-jétől érvényes, 6,5 %-kal 

indexált intézményi térítési díj (Ft/fő/nap) 

1.1 bölcsőde (reggeli, tízórai, 

ebéd, uzsonna) 

364 388 

1.2 óvoda (normál és diétás)   

1.2.1. tízórai 54 58 

1.2.2. ebéd 186 198 

1.2.3. uzsonna 51 54 

1.2.4. összesen 291 310 

1.3. általános iskola   

1.3.1. tízórai 67 71 

1.3.2. ebéd 239 255 

1.3.3. uzsonna 63 67 

1.3.4. összesen 369 393 

1.4. középiskola és szakiskola   

1.4.1. tízórai 69 74 

1.4.2. ebéd 265 282 

1.4.3. uzsonna 77 82 

1.4.4. összesen 411 438 

1.5. kollégiumi és diákotthoni 

ellátás 

  

1.5.1. reggeli 79 84 

1.5.2. tízórai 69 74 

1.5.3. ebéd 265 282 

1.5.4. uzsonna 77 82 

1.5.5. vacsora 98 104 

1.5.6. összesen 588 626 

1.6. nyári napközis otthoni 

ellátás (egész napos ellátás) 

780 831 

1.7. speciális szakiskola    

1.7.1. tízórai 69 74 

1.7.2. ebéd 265 282 

1.7.3. uzsonna 77 82 

1.7.4. összesen 411 438 

 

 

 



 

 

 

 

 

A 2. §-hoz 

 

E szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak szerint a szabályozás 

várható következményei felmérésre kerültek, melynek eredményét a hatásvizsgálati lap 

tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 

rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2017. november 9. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a 

gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

3/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletének módosításához 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes 

hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A 

törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők 

vizsgálata szükséges: 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása úgy jelentkezik, hogy 

az intézményi térítési díjak 2018. január 1. napjától 6,5 %-kal megemelésre kerülnek.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A vállalkozási díjak emelkedésével párhuzamosan – az élelmezés átlagos nyersanyagköltség-

arányának megtartása érdekében – szükséges a közétkeztetési szolgáltatás ellátásáért 

fizetendő térítési díjak 6,5 %-os emelése. 

 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt közvetlen hatása nincs. 

 

4. Egészségi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

nincsenek. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogszabály megalkotása biztosítja annak feltételét, hogy 2018. január 1-től a rendelet 

alapján megállapított intézményi térítési díjak, valamint annak alapján – az intézményvezető 

által megállapított – személyi térítési díj beszedésére kerülhessen sor, és ezáltal a 

közétkeztetés megfelelő színvonalon történő fenntartása biztosítva legyen.  

 

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

feltételek 

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

rendelkezésre állnak. 

 

 



 

RENDELET-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, 

a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról 

szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4.1 pontja 

alapján az Esélyteremtési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontja alapján a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.2.1. pontja alapján a Városstratégiai és Pénzügyi 

Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a 

gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet 1. pontja az 

1. melléklet szerint módosul. 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

  

 



1. melléklet a …../2017.(XI.22.) önkormányzati rendelethez 

 

A Rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: 

 
 

 
„1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja ÁFA nélkül 

 

1.1. bölcsőde 388 Ft/fő/nap 

 

1.2. óvoda (normál és diétás)  

1.2.1. tízórai   58 Ft/fő/nap 

1.2.2. ebéd 198 Ft/fő/nap 

1.2.3. uzsonna 54 Ft/fő/nap 

1.2.4. összesen 310 Ft/fő/nap 

 

1.3. általános iskola 

1.3.1. tízórai 71 Ft/fő/nap 

1.3.2. ebéd 255 Ft/fő/nap 

1.3.3. uzsonna 67 Ft/fő/nap 

1.3.4. összesen 393 Ft/fő/nap 

 

1.4. gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola 

1.4.1. tízórai 74 Ft/fő/nap 

1.4.2. ebéd 282 Ft/fő/nap 

1.4.3. uzsonna 82 Ft/fő/nap 

1.4.4. összesen 438 Ft/fő/nap 

 

1.5. kollégiumi és diákotthoni ellátás 

1.5.1. reggeli 84 Ft/fő/nap 

1.5.2. tízórai 74 Ft/fő/nap 

1.5.3. ebéd 282 Ft/fő/nap 

1.5.4. uzsonna 82 Ft/fő/nap 

1.5.5. vacsora 104 Ft/fő/nap 

1.5.6. összesen 626 Ft/fő/nap 

 

1.6. nyári napközis otthoni ellátás (egész napos ellátás): 831 Ft/fő/nap 

 

1.7. speciális szakiskola 

1.7.1. tízórai 74 Ft/fő/nap 

1.7.2. ebéd 282 Ft/fő/nap 

1.7.3. uzsonna 82 Ft/fő/nap 

1.7.4. összesen 438 Ft/fő/nap” 


