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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (1). bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „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 Gyvt. 147. §-a a szolgáltatási önköltség meghatározásával kapcsolatos fenntartói 
feladatokat az alábbiak szerint határozza meg: a fenntartó megállapítja a bölcsődei ellátások 
intézményi térítési díját, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a 
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.  
 
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének 
egy ellátottra jutó napi összege (Gyvt. 151. § (3) bek.).  
Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként 
(ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) 
közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával (a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 28/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1a) 
bek.)  
 
 A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban 
együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.  
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  
A fenntartó az intézményi térítési díjat a fentiek szerint meghatározott és külön jogszabály 
szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. (Gyvt. 147. § 
(2)-(4) bek.) 
 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa 2022. június 23. napján tárgyalja a fenntartásában működő Komló Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde intézményi térítési díjainak módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 

A gyermekétkeztetést Komló Város Önkormányzat a közigazgatási területén működő 
köznevelési intézményekben (valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsődében) a MEVID Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) közreműködésével, vásárolt 
szolgáltatás útján biztosítja. A Szolgáltató teljes körűen kielégít minden, orvosilag igazolt diétás 
étkezési igényt is, ennek eredményeképpen 2018. január 1. napjától bevezetésre került a diétás 
étkezési norma. 
 



 
 

A Szolgáltató a közétkeztetési szolgáltatást a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletnek (a továbbiakban: EMMI 
rendelet) megfelelően Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által - míg a Szilvási 
Bölcsőde esetében a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  által - meghatározott 
nyersanyagnormák szerint végzi.  
 
A MEVID Zrt. vezetője - a komlói gyerekek testi és szellemi fejlődéséhez alapot jelentő 
egészséges táplálkozás biztosítása, az EMMI rendeletnek történő megfelelés, valamint a 
lakosság gazdasági erejének/fizetőképességének megőrzése érdekében - kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz/társuláshoz a nyersanyagnorma összegének felülvizsgálata céljából. A 
MEVID Zrt. vezetője taglalja, hogy a fogyasztói árak változása 2022. márciusban az előző év 
azonos időszakához képest + 8,5% volt a Központi Statisztikai Hivatal szerint.   
Az inflációt okozó egyik tényező az élelmiszerárak változása a fogyasztói kosárban. Ez az érték 
az élelmiszerekre vetítve 2022. márciusra meghaladta a 13 %-ot az előző év azonos időszakához 
viszonyítva. Komló város térítési díjait legutóbb 2021. január 1-ével emelte meg a képviselő-
testület. Az azóta eltelt időszakban az étkeztetés biztosításához szükséges alap- és 
nyersanyagok ára jelentősen megnőtt. A MEVID Zrt. az EMMI rendeletnek és az 
iskolaközponttal megkötött szerződésének megfelelő étlapokat készít, amellyel párhuzamos 
folyamatosan nyomon követi az ezzel kapcsolatos beszerzéseivel kapcsolatos egységköltségeit. 
Ezek alapján 2022. április 4-én az érvényben lévő étkezési normához képest 25%-kal magasabb 
díj fedezné a jelenlegi árszint melletti, míg kb. 40%-kal magasabb díj fedezné a szeptemberig 
várható áremelések költségeit.  
 
A normaemelés – amennyiben azt a T. Képviselő-testület ill. a Társulási Tanács támogatja - 
2022. július 1. napjától lép életbe. 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szoctv.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 
(II. 17.) Korm. rendelet értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
intézményi térítési díját a Komlói Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának határozatban kell megállapítania.  A Társulási Tanács 2022. június 23. napján 
tárgyalja a Társulás fenntartásában működő Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató 
Központ intézményi térítési díjainak módosításáról szóló előterjesztést. 

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-
jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 
önköltséget.  (Szoctv. 115. §. (1) bek.) 

Az intézményi térítési díjat konkrét összegben a készpénzfizetéskor alkalmazott kerekítés 
szabályai szerint, kerekítve, forintban kell megállapítani. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 6., 7. és 8. számú mellékletében szabályozza az intézmények nyersanyag normáját. 
A fentiek értelmében szükséges a Rendelet 6., 7. és 8. számú mellékletének módosítása.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével 
a határozati javaslatot támogatni, valamint a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék! 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat:  
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság, a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Gazdasági bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság  
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta az „Étkezési normával kapcsolatos döntések 
meghozatala, valamint a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén működő 

köznevelési intézményekben a nyersanyagnorma összegét 2022. július 1. napjától az 1. sz. 
mellékletben részletezettek szerint határozza meg. 

 
2. A Képviselő-testület a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézményi   

térítési díjainak és személyi térítési díjának összegét 2022. július 1. napjától a 2. sz. 
mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. 

 
3. A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 

Bölcsőde intézményi térítési díjainak összegét 2022. július 1. napjától a 3. sz. mellékletben 
részletezettek szerint állapítja meg. 

 
Határid ő:  2022. július 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2022. június 15. 
 
        Polics József 
       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. számú melléklet 
 

Nyersanyagnorma rendezési javaslat 2022. 07. 01.-től 
 

NORMÁL 
 JAVASOLT 
Nyersanyag 

bruttó  

 TÉRÍTÉSI DÍJ 
100 %  

 BRUTTÓ  

Intézmény Étkezések  forint/adag   forint/adag  

Bölcsőde 

reggeli               140,0     140 

tízórai               100,0     100 

ebéd               360,0     360 

uzsonna               140,0 140 

összesen               740,0     740 

Óvoda 

tízórai               160,0    160 

ebéd               385,0     385 

uzsonna               160,0     160 

összesen               705,0     705 

nevelői ebéd      530 

Ált. Iskola 
7-10 év 

tízórai               170,0     170 

ebéd               535,0     535 

uzsonna               170,0     170 

összesen               875,0     875 

Ált. Iskola 
11-14 év 

tízórai               170,0     170 

ebéd               590,0     590 

uzsonna               170,0     170 

összesen               930,0     930 

nevelői ebéd      800 

Szakközépi., 
Gimnázium, 
Szakiskola és 
Kollégium 

reggeli               285,0     285 

ebéd   A               590,0     590 

ebéd   B               700,0     700 

vacsora               400,0     400 

összesen   A            1 275,0     1 275 

összesen   B            1 385,0     1 385 

nevelői ebéd   A   800 

nevelői ebéd   B   910 

EGYMI 
Óvoda 

reggeli               180,0     180 

tízórai               160,0     160 

ebéd               385,0     385 

uzsonna               160,0     160 

vacsora               295,0     295 

összesen            1 180,0     1 180 

EGYMI 
Ált. Iskola 
7-10 év 

reggeli               285,0     285 

tízórai               170,0     170 

ebéd               535,0     535 

uzsonna               170,0     170 

vacsora               390,0     390 

összesen            1 550,0  1 550 

reggeli               285,0     285 

tízórai               170,0     170 



 
 

EGYMI 
Ált. Iskola 
11-14 év 

ebéd               590,0     590 

uzsonna               170,0     170 

vacsora               390,0     390 

összesen            1 605,0     1 605 

EGYMI  
Szakiskola 

reggeli               285,0     285 

tízórai               170,0     170 

ebéd   A               590,0     590 

ebéd   B               700,0     700 

uzsonna               170,0     170 

vacsora               400,0     400 

összesen   A            1 615,0     1 615 

összesen   B            1 725,0     1 725 

nevelői ebéd   A   800 

nevelői ebéd   B   910 

 
 

DIÉTÁS 
 JAVASOLT 
Nyersanyag 

bruttó  

 TÉRÍTÉSI DÍJ 
100 %  

 BRUTTÓ  

Intézmény Étkezések  forint/adag   forint/adag  

Bölcsőde 

reggeli               180,0     180 

tízórai               130,0     130 

ebéd               470,0     470 

uzsonna               180,0     180 

összesen               960,0     960 

Óvoda 

tízórai               205,0     205 

ebéd               500,0     500 

uzsonna               205,0     205 

összesen               910,0     910 

nevelői ebéd   645 

Ált. Iskola 
7-10 év 

tízórai               220,0     220 

ebéd               675,0     675 

uzsonna               220,0     220 

összesen            1 115,0     1 115 

Ált. Iskola 
11-14 év 

tízórai               220,0     220 

ebéd               765,0     765 

uzsonna               220,0     220 

összesen            1 205,0     1 205 

nevelői ebéd   975 

Szakközépi., 
Gimnázium, 
Szakiskola és 
Kollégium 

reggeli               375,0     375 

ebéd               765,0     765 

vacsora               520,0     520 

összesen            1 660,0     1 660 

nevelői ebéd   975 

EGYMI 
Óvoda 

reggeli               235,0     235 

tízórai               205,0     205 



 
 

ebéd               500,0     500 

uzsonna               205,0     205 

vacsora               380,0     380 

összesen            1 525,0     1 525 

EGYMI 
Ált. Iskola 
7-10 év 

reggeli               375,0     375 

tízórai               220,0     220 

ebéd               675,0     675 

uzsonna               220,0     220 

vacsora               500,0     500 

összesen            1 990,0     1 990 

EGYMI 
Ált. Iskola 
11-14 év 

reggeli               375,0     375 

tízórai               220,0     220 

ebéd               765,0    765 

uzsonna               220,0     220 

vacsora               500,0     500 

összesen            2 080,0     2 080 

EGYMI 
Szakiskola 

reggeli               375,0     375 

tízórai               230,0     230 

ebéd               765,0     765 

uzsonna               230,0     230 

vacsora               520,0     520 

összesen            2 120,0     2 120 

nevelői ebéd   975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. számú melléklet 
 

Javaslat a szociális ellátások intézményi térítési díjának és személyi térítési díjának 
módosítására 2022. 07. 01.-től 

 
1. Szociális étkeztetésnél 

 Intézményi térítési díj 

1.1. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítással együtt        

1.135,- Ft/fő/nap 

1.2. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítás nélkül       

1.085,- Ft/fő/nap 

 
1.3. Személyi térítési díj étkeztetés esetén: 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme  
 kiszállítással           kiszállítás  

                                nélkül 
nem haladja meg a 31.350,- Ft-ot 250,- Ft/nap 200,- Ft/nap 
31.351,- Ft - 42.750, Ft jövedelem között 310,- Ft/nap 260,- Ft/nap 
42.751,- Ft - 71.250,- Ft jövedelem között 370,- Ft/nap 320,- Ft/nap 
71.251,- Ft - 99.750,- Ft jövedelem között 470,- Ft/nap 420,- Ft/nap 
99.751,- Ft - 128.250,- Ft jövedelem között 610,- Ft/nap 560,- Ft/nap 
128.251,- Ft - 156.750,- Ft jövedelem között 710,- Ft/nap 660,- Ft/nap 
156.751,-Ft - 181.000,- Ft jövedelem között 750, -Ft/nap 700, -Ft/nap 
181.001,- Ft jövedelem fölött 800, -Ft/nap 750, -Ft/nap 

 
2.   Nappali ellátásnál 
 
 Intézményi térítési díj 
2.1 Nappali ellátás 2.670,- Ft/fő/nap 
2.2 Demens ellátás étkezés nélkül 4.825,- Ft/fő/nap 
2.3 Demens ellátás étkezéssel 5.910,- Ft/fő/nap 

 
2.4. Személyi térítési díj idősek nappali- és demens betegek ellátása esetén:  
 
2.4.1 Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén  
(csak tartózkodók), amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 80,- Ft/nap 
70.001,- Ft - 85.000,- Ft jövedelem között                                                       110,- Ft/nap 
85.001,- Ft -  100.000,- Ft jövedelem között 200,- Ft/nap 
100.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között                                              230,- Ft/nap 
135.001,- Ft -  150.000,- Ft jövedelem között                                              260,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                         290,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              310,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             330,- Ft/nap 



 
 

 
 
2.4.2. Személyi térítési díj demens betegek nappali ellátása étkezéssel esetén  
amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 250,- Ft/nap 
70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                       350,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 470,- Ft/nap 
100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között                                              600,- Ft/nap 
135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                              670,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              800,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              850,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             1200,- Ft/nap 

 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál  
 

 Intézményi térítési díj /Szolgáltatási önköltség 

3.1.  Hajléktalanok ellátása 
4.810,- Ft/fő/nap 
144.300,- Ft/hó 

 

3.2. Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén: 
 
Az igénybevétel első 30 napjára térítési díjat nem kell fizetni. 
 
A 2. hónaptól, amennyiben az ellátott havi jövedelme  
nem haladja meg a 30.000,- Ft-ot 150,- Ft/nap 4.500,- Ft/hó 
30.001,- Ft – 55.000,- Ft jövedelem között                              280,- Ft/nap 8.400,- Ft/hó 
55.001,- Ft – 65.000,- Ft jövedelem között 420,- Ft/nap 12.600,- Ft/hó 
65.001,- Ft – 75.000,- Ft jövedelem között 470,- Ft/nap 14.100,- Ft/hó 
75.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között 640,- Ft/nap 19.200,- Ft/hó 
85.001,- Ft – 95.000,- Ft jövedelem között 890,- Ft/nap 26.700,- Ft/hó 
95.001,- Ft jövedelem felett 1.070,- Ft/nap 32.100,- Ft/hó 
 
4. Házi segítségnyújtás 

4.1. Házi segítségnyújtás 
2.225,- Ft/fő/óra, ebből: 

•  Szociális segítés: 275,- Ft/fő/óra 
• Személyes gondozás: 1.950,- Ft/fő/óra 

 
 
 
 
 
 



 
 

4.2. Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén: 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme: 

Jövedelem 
 

Személyi gondozás Szociális segítés 

nem haladja meg az 56.000,- Ft-ot 130,- Ft/óra 110,- Ft/óra 

56.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között 170,- Ft/óra 150,- Ft/óra 

75.001,- Ft - 105.000,- Ft jövedelem között 240,- Ft/óra 220,- Ft/óra 

105.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között 280,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

135.001,- Ft - 150.000,- Ft jövedelem között 370,- Ft/óra 275,- Ft/óra 

150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között 500,- Ft/óra 275,- Ft/óra 

170.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között 640,- Ft/óra 275,- Ft/óra 

185.001,- Ft jövedelem felett 700,- Ft/óra 275,- Ft/óra 

 
5.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  

5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 350,- Ft/készülék/nap 

  
 
5.2 Személyi térítési díj Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: 
Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi 
jövedelme: 
nem haladja meg a 45.000,- Ft-ot 30,- Ft/készülék/nap 
45.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között                                                                         50,- Ft/készülék/nap 

75.001,- Ft jövedelem fölött 
a havi jövedelem 2 % -a/nap 

de legfeljebb 300,- Ft/ kész/nap 

 
5.3 A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
 
A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben 
állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A 
személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. számú melléklet 
 

Javaslat a bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának és szolgáltatási önköltségének 
módosítására 2022. 07. 01.-től 

 
 

1. Bölcsődei gondozási díj 
 

1.1. Bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége bruttó: 7.700,-Ft/fő/nap 
 

1.2. 1 napra jutó bölcsődei gondozás intézményi térítési díja bruttó: 2.645,-Ft 
 
Az 1 napra jutó bölcsődei gondozás intézményi térítési díja, a számított gondozási 
intézményi díjnál alacsonyabb összeg: 200,- Ft/fő/nap (ÁFA mentes) 
 

2. Bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díja 
 

2.1. Bölcsődei gyermek étkeztetés szolgáltatási önköltsége bruttó: 1.520, Ft 
 

2.2. 1 napra jutó gyermek étkeztetés intézményi térítési díja:   
Normál 100%-os étkeztetés esetén: bruttó 740,-Ft/nap 
Diétás 100%-os étkeztetés esetén: bruttó 960,-Ft/nap 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. számú melléklet – Rendelet-tervezet 
 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2022. (…. …..) 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. § 

(1) A KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 1/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 1/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 1/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba. 
 

 
Komló, 2022. ……………….. 
 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 polgármester     címzetes főjegyző 

 
 
 



 
 

1. sz. melléklet a …/2022. (… …) önkormányzati rendelethez 
„6. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 
  
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. sz. melléklet a …/2022. (… …) önkormányzati rendelethez 

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

 



 
 

3. sz. melléklet a …/2022. (… …) önkormányzati rendelethez 
„8. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Végső előterjesztői indokolás 

 
A gyermekétkeztetést Komló Város Önkormányzat a közigazgatási területén működő 
köznevelési intézményekben (valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Szilvási Bölcsődében) a MEVID Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) 
közreműködésével, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. 
A Szolgáltató a közétkeztetési szolgáltatást a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletnek (a továbbiakban: EMMI 
rendelet) megfelelően Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által - míg a Szilvási 
Bölcsőde esetében a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által - meghatározott 
nyersanyagnormák szerint végzi.  
Komló város térítési díjait legutóbb 2021. január 1. napjával emelte meg Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyersanyagnorma (térítési díj) emelését a felpörgő 
infláció és a nyersanyag árak drasztikus emelkedése, az energia árak emelkedése, a munkabérek 
változása indokolja. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 147. §-a a szolgáltatási önköltség meghatározásával kapcsolatos 
fenntartói feladatokat az alábbiak szerint határozza meg: a fenntartó megállapítja a bölcsődei 
ellátások intézményi térítési díját, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási 
önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy 
ellátottra jutó napi összege (Gyvt. 151. § (3) bek.).  
Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként 
(ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) 
közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával (a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 28/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1a) bek.) 
A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban 
együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.  
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  
A fenntartó az intézményi térítési díjat a fentiek szerint meghatározott és külön jogszabály 
szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. (Gyvt. 147. § 
(2)-(4) bek.) 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szoctv.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 
(II. 17.) Korm. rendelet értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
intézményi térítési díját a Komlói Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának határozatban kell megállapítania.   

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-
jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 
önköltséget.  (Szoctv. 115. §. (1) bek.) 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 6., 7. és 8. számú mellékletében szabályozza az intézmények nyersanyag normáját. 
A fentiek értelmében szükséges a Rendelet 6., 7. és 8. számú mellékletének módosítása.  


