
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 30-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, 

és a települési támogatásokról, valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet 
módosítása 

 
Iktatószám:      Mell: 2 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Fritsiné Tímár Adrienn irodavezető 
 Végh Edina ügyintéző 
 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Szociális és egészségügyi bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet I./C. 6. pont 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV./C. 19. pont 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet V/C. 4. pont 
 
Meghívott: 

 
 

 
 

A határozatot kapják: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 21/A. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:  
„(1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi 
gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben 
a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az 
ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna 
formájában két kisétkezést, 
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási 
napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg 
főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést 
kell biztosítani.” 
 

A gyermekétkeztetést Komló Város Önkormányzata a közigazgatási területén működő 
köznevelési intézményekben, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
a Szilvási Bölcsődében a MEVID Zrt. közreműködésével, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.  
A MEVID Zrt. az étkeztetési szolgáltatás körében teljes körűen ellátja minden orvosilag igazolt 
diétás étkezési igény kielégítését. Jelenleg tejmentes, gluténmentes, laktózmentes, diabetes, 
halmentes, fruktózszegény, pépes és szójamentes diétás ételek készítésére van igény. Az ehhez 
kapcsolódó, rendelet által előírt feltételeket (pl.: diétás étlap, elkülönített főzési lehetőség, külön 
eszközrendszer a főzéshez) a MEVID Zrt. megteremtette. A diétás ételek előállításához 
szükséges nyersanyagok beszerzési ára magasabb a normál nyersanyagok áránál, így a jelenleg 
érvényes normál nyersanyagnorma nem elegendő a diétás ételek előállítására.  
Fentiek, valamint az előzetes egyeztetések alapján bevezetésre kerülne a diétás élelmezési 
norma, melynek értéke az alap norma kb. 30 %-os emelésének megfelelő összeg. Az alap norma 
összegében változás nem történik. A diétás normarendezési javaslat jelen előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képezi.  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) számú rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 7. és 8. számú mellékletében szabályozza az intézmények nyersanyag 
normáját. A fentiek értelmében szükséges a rendelet 7. és 8. számú mellékletének módosítása.  
 
Az előterjesztés szöveges része a 2. sz. melléklet szerinti rendelettervezet indokolásaként is 
szolgál. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az, a Szociális és egészségügyi bizottság, a Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni, valamint a rendelettervezetet elfogadni 
szíveskedjék! 
 
Határozati javaslat:  
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Szociális és egészségügyi bizottság, 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével - megtárgyalta az „Étkezési normával kapcsolatos döntések 
meghozatala, valamint a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 



 
 

1. )  A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén működő 
köznevelési intézményekben a diétás norma összegét 2018. január 1. napjától jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletében részletezettek szerint állapítja meg. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2017. november 6. 
 
       Polics József 
       polgármester 
  



 
 

Az előterjesztés 1. sz. melléklete 
 

Javaslat Komló Város közigazgatási területén működő köznevelési intézmények 
esetében alkalmazandó élelmezési diétás norma összegére 2018. január 1. napjától 

 
Bölcsőde 

 Alap norma (Ft/nap+ÁFA) Diétás norma (Ft/nap+ÁFA) 
Reggeli 75 100 
Tízórai 55 70 
Ebéd 195 255 
Uzsonna 75 100 

 
Óvoda 

 Alap norma (Ft/nap+ÁFA) Diétás norma (Ft/nap+ÁFA) 
Reggeli 100 130 
Tízórai 80 105 
Ebéd 190 250 
Uzsonna 80 105 
Vacsora 160 210 

 
 

Általános iskola – alsó tagozat 
 Alap norma (Ft/nap+ÁFA) Diétás norma (Ft/nap+ÁFA) 

Reggeli 150 195 
Tízórai 80 105 
Ebéd 250 325 
Uzsonna 80 105 
Vacsora 200 260 

 
Általános iskola - felső tagozat 

 Alap norma (Ft/nap+ÁFA) Diétás norma (Ft/nap+ÁFA) 
Reggeli 150 195 
Tízórai 80 105 
Ebéd 280 365 
Uzsonna 80 105 
Vacsora 200 260 

 
Középiskola 

 Alap norma (Ft/nap+ÁFA) Diétás norma (Ft/nap+ÁFA) 
Reggeli 150 195 
Tízórai 90 120 
Ebéd 300 390 
Uzsonna 90 120 
Vacsora 200 260 

 



 
 

Az előterjesztés 2. számú melléklete 
Tervezet 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
.../2017. (....)  

önkormányzati rendelete 
 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS 
ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL  

 
szóló 1/2015 (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe, 
45.§-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115. 
§ (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, valamint a Komló Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 2/2011. (XI. 8.) számú határozatában, 3/2012. 
(II. 7.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 7. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 

 
2. § 

 
A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 
 

3. § 
 

Ez a Rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 
 

 
Komló, 2017. november 30. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 polgármester     címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
1. sz. melléklet a …/2017. (… …) önkormányzati rendelethez 

„7. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 
 
 
 
Bölcsődei térítési díj 
 

1. 1 ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:   4.417,- Ft/fő/nap 
 

2. Számított intézményi térítési díj:     2.057,- Ft/fő/nap 
 

3. Nyersanyagnorma (alap):     400,- Ft/nap + ÁFA 
 

4. Nyersanyagnorma (diétás):      525,- Ft/nap + ÁFA 
 
 

5.   Bölcsőde étkezési térítési díj: 
5.1. Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (100 %-ot térítő)     350,-  Ft + ÁFA/adag 
5.2. Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (50 %-ot  térítő)      175,-  Ft + ÁFA/adag 
 
6. A gondozásra számított intézményi térítési díj:  1549,- Ft/fő/nap 
 
 
7. A bölcsőde gondozási díja a számított gondozási díjnál alacsonyabb  
    összegben  állapítja meg:       100,-Ft/fő/nap            
 
8. Az időszakos gyermekfelügyelet napi térítési díja két részből tevődik össze: a speciális 

szolgáltatás óradíja 300.- Ft, napi 4 órát meghaladó igénybevétel esetén legfeljebb 200.- Ft, 
ezt egészíti ki a gyermekek által igénybe vett étkezések mindenkori, bölcsődei étkezési térítési 
díja. 

 



 
 

2. sz. melléklet a …/2017. (… …) önkormányzati rendelethez 
„8. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 
A Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium kivételével Komló közigagatási területén lévő 
önkormányzati és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő 
köznevelési intézményekben fizetendő téritési díjak 
 
 

Ellátási formák: Alap nyersanyag norma 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Diétás nyersanyag norma 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Ellátási formák   
Óvoda   

Tízórai 80 105 
Ebéd 190 250 

Uzsonna 80 105 
Általános Iskola (1-4. évfolyam)   

Tízórai 80 105 
Ebéd 250 325 

Uzsonna 80 105 
Általános iskola (5-8. évfolyam)   

Tízórai 80 105 
Ebéd 280 365 

Uzsonna 80 105 
Középfokú intézmények   

Reggeli 150 195 
Ebéd 300 390 

Vacsora 200 260 
 
 
Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
A Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium köznevelési intézményben fizetendő téritési díjak 
 

Ellátási formák: Alap nyersanyag norma 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Diétás nyersanyag norma 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Óvoda   
Reggeli 100 130 
Tízórai 80 105 
Ebéd 190 250 

Uzsonna 80 105 
Vacsora 160 210 

Általános iskola (1-4. évfolyam)   
Reggeli 150 195 
Tízórai 80 105 
Ebéd 250 325 

Uzsonna 80 105 
Vacsora 200 260 

Általános iskola (5-8 évfolyam)   
Reggeli 150 195 
Tízórai 80 105 
Ebéd 280 365 

Uzsonna 80 105 
Vacsora 200 260 

Szakiskola   
Reggeli 150 195 
Tízórai 90 120 
Ebéd 300 390 

Uzsonna 90 120 
Vacsora 200 260 

 
Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 
 
 
 


