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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

(továbbiakban: Gyvt.) 151. §-a tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében 

biztosított gyermekétkeztetés szabályait, mely szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési 

díjait az intézmények fenntartója, üzemeltetője állapítja meg. 

Fentiekre tekintettel, Gyvt. 147. §-a alapján a képviselő-testület évente rendeletben állapítja 

meg az intézményi térítési díjakat. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának az alapja 

az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

A városban működő állami fenntartású iskolák, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde, 

valamint a Ringató Bölcsőde jelenleg érvényben lévő szerződései alapján minden év március 

15-éig közös megegyezéssel, írásban, legfeljebb a KSH által közzétett diák étkeztetésre 

irányuló szakági inflációs rátának megfelelő összeggel, minden év április 1-jétől számítva 

emelkedhetnek az árak. 2019. évben a munkahelyi-, és diákétkeztetés átlagos fogyasztói ár-

indexe 7,1 % volt. 

 

A Bakony Gaszt Zrt., a K-P Vendéglátó Bt. és a Rendezvényterem’ 12 Kft. írásos 

megkeresése alapján, 2020. április 1-jétől az iskolákban, az óvodában és a bölcsődékben az 

intézményi térítési díjak, a munkahelyi-, és diákétkeztetés inflációs rátájának (7,1%) 

megfelelően az alábbiak szerint alakulnak: 

 

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményi térítési díja: 

 

Ft/nap nettó ÁFA 27% Ft/nap bruttó bruttó térítési díj 

(kerekítve) 

2019. évi díj 

408,- 110,- 518,- 520,- 485,- 

 

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde bölcsődei térítési díja: 

 

Térítési díjak Ft / nap 

nettó 

ÁFA 27 % bruttó térítési 

díj 

bruttó térítési 

díj (kerekítve) 

2019. évi 

díj 

gyermekétkeztetés 424,- 115,- 539,- 540,- 505,- 

gyermekgondozás 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

 

Ringató Bölcsőde intézményi térítési díja: 

 

Térítési díjak Ft / nap nettó ÁFA 27 % bruttó térítési 

díj 

bruttó térítési 

díj (kerekítve) 

2019. 

évi díj 

gyermekétkeztetés 515,- 139,- 654,- 655,- 400,- 

gyermekgondozás    0,- 0,- 

 

Általános iskolák térítési díja: 

 

Térítési díjak Ft/nap 

nettó 

ÁFA 27% Ft/nap 

bruttó 

bruttó térítési 

díj (kerekítve) 

2019. évi 

díj 

napi háromszori 

étkezés 
493,- 133,- 626,- 625,- 585,- 

- tízórai 79,- 21,- 100,- 100,- 95,- 

- uzsonna 79,- 21,- 100,- 100,- 95,- 

csak ebéd (menza) 334,- 90,- 424,- 425,- 395,- 
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Thuri György Gimnázium intézményi térítési díja: 

 

Ft / nap nettó ÁFA 27% Ft/nap bruttó bruttó térítési díj 

(kerekítve) 

2019 évi díj 

369,- 100,- 469,- 470,- 440,- 

 

Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma intézményi térítési 

díja: 

 

Térítési díjak Ft / nap 

nettó 

ÁFA 27% Ft/nap bruttó bruttó térítési 

díj (kerekítve) 

2019. évi 

díj 

csak ebéd 

(menza) 
349,- 94,- 443,- 445,- 415,- 

reggeli 173,- 47,- 220,- 220,- 205,- 

vacsora 209,- 56,- 265,- 265,- 250,- 

napi háromszori 

étkezés 
734,- 198,- 932,- 930,- 870,- 

 

Bartos Sándor Általános Iskola  

 

Térítési díjak Ft / nap 

nettó 

ÁFA 27% bruttó 

térítési díj 

bruttó térítési 

díj (kerekítve) 

2019. évi 

díj 

napi háromszori 

étkezés 
512,- 138,- 650,- 650,- 610,- 

- tízórai 75,- 20,- 95,- 95,- 90,- 

- uzsonna 75,- 20,- 95,- 95,- 90,- 

csak ebéd (menza) 361,- 97,- 458,- 460,- 430,- 

 

Képesség és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium:  

 

Általános Iskola: 

 

Térítési díjak Ft / nap 

nettó 

ÁFA 27% bruttó 

térítési díj 

bruttó térítési 

díj (kerekítve) 

2019. évi 

díj 

napi háromszori 

étkezés 
471- 127,- 598,- 600,- 560,- 

- tízórai 75,- 20,- 95,- 95,- 90,- 

- uzsonna 75,- 20,- 95,- 95,- 90,- 

csak ebéd (menza) 321,- 87,- 408,- 410,- 380,- 

 

Középiskola: 

 

Ft / nap nettó ÁFA 27 % Ft/nap bruttó bruttó térítési díj 

(kerekítve) 

2019 évi díj 

375,- 101,- 476,- 475,- 445,- 
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Kollégium 

 

Térítési díjak Ft / nap 

nettó 

ÁFA 27% bruttó 

térítési díj 

bruttó térítési 

díj (kerekítve) 

2019. évi 

díj 

napi háromszori 

étkezés 
a 231,- 1088,- 1090,- 1015,- 

- reggeli 171,- 46,- 217,- 220,- 205,- 

- vacsora 310,- 84,- 394,- 395,- 370,- 

csak ebéd (menza) 374,- 101,- 475,- 475,- 445,- 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában meghatározottak szerint, a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A 

hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, 

amelynek az alábbiakban teszek eleget: 

 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A gyermekétkeztetés térítési díjainak emelkedése következtében 7,1%-kal növekedik a 

szülők által a szolgáltatásért fizetendő pénzösszeg. Ugyanezen mértékkel az önkormányzat 

kiadásai is növekednek. 

 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: 

Nincsenek. 

 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az adminisztratív terhek nem változnak, a fizetendő térítési díjakat 2020. április 1-jétől az 

új mértéknek megfelelően kell számlázni. 

 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. 

§-a kötelezővé teszi.  

 

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

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

rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása 

után hozza meg döntését! 

 

 

Várpalota,  2020. március 20. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 

 

 



 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

2020. (III.     ) önkormányzati 

rendelete  

 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A rendelet hatálya Várpalota Város Önkormányzatának fenntartásában működő 

valamennyi gyermekintézményre: bölcsődékre, óvodákra, általános iskolákra, és 

szakközépiskolákra terjed ki. 

 

 

2. § (1) Óvodák intézményi bruttó térítési díja (100%): 520,-Ft / nap 

       (2) Óvodák intézményi bruttó térítési díja (50%): 260,-Ft / nap 

 

 

3. § (1) Bölcsődék bruttó térítési díja (kivéve Ringató Bölcsőde) (100%): 540,-Ft /nap 

       (2) Bölcsődék bruttó térítési díja (kivéve Ringató Bölcsőde): (50%): 270,-Ft /nap 

       (3) Ringató Bölcsőde intézményi bruttó térítési díja: (100%): 655,-Ft /nap 

       (4) Ringató Bölcsőde intézményi bruttó térítési díja: (50%): 330,-Ft /nap 

 

 

4. § (1) Általános iskolák bruttó térítési díja (100%): 

       a) napi háromszori étkezés: 625,- Ft /nap 

       b) csak ebéd (menza): 425,-Ft /nap 

       c) tízórai: 100,- Ft/nap 

       d) uzsonna: 100,- Ft/nap 

 

      (2) Általános iskolák bruttó térítési díja (50%): 

       a) napi háromszori étkezés: 310,- Ft /nap 

       b) csak ebéd (menza): 210,-Ft /nap 

       c) tízórai: 50,- Ft/nap 

       d) uzsonna: 50,- Ft/nap 

 

 

5. § (1) Thuri György Gimnázium intézményi bruttó térítési díja (100%): 470,-Ft /nap 

       (2) Thuri György Gimnázium intézményi bruttó térítési díja (50%): 235,-Ft /nap 

 

 

6. § (1) PSZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma intézményi bruttó térítési díja 

(100 %): 

      a)  csak ebéd (menza): 445,- Ft /nap 

      b) reggeli: 220,- Ft /nap 

      c) vacsora: 265,- Ft /nap 

      d) napi háromszori étkezés: 930,- Ft / nap 
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     (2) PSZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma intézményi bruttó térítési díja 

(50%): 

      a)  csak ebéd (menza): 225,- Ft /nap 

      b) reggeli: 110,- Ft /nap 

      c) vacsora: 130,- Ft /nap 

      d) napi háromszori étkezés: 465,- Ft / nap 

 

 

7. § (1) Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola bruttó térítési díja (100%): 

      a) napi háromszori étkezés: 650,- Ft /nap 

      b) csak ebéd (menza): 460-Ft /nap 

      c) tízórai: 95,- Ft/nap 

      d) uzsonna: 95,- Ft/nap 

 

     (2) Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola bruttó térítési díja (50%): 

      a) napi háromszori étkezés: 325,- Ft /nap 

      b) csak ebéd (menza): 230-Ft /nap 

      c) tízórai: 45,- Ft/nap 

      d) uzsonna 50,- Ft/nap 

 

 

8. § Képesség és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kollégium: 

     (1) Általános Iskola (100%): 

      a) napi háromszori étkezés: 600,- Ft /nap 

      b) csak ebéd (menza): 410,-Ft /nap 

      c) reggeli: 95,- Ft/nap 

      d) uzsonna 95,- Ft/nap 

 

     (2) Általános Iskola (50%): 

      a) napi háromszori étkezés: 300,- Ft /nap 

      b) csak ebéd (menza): 205-Ft /nap 

      c) reggeli: 45,- Ft/nap 

      d) uzsonna: 50,- Ft/nap 

 

     (3) Középiskola (100%): 

csak ebéd (menza): 475,-Ft/nap 

 

     (4) Középiskola (50%): 

      csak ebéd (menza): 240,-Ft/nap 

 

     (5) Kollégium (100%): 

      a) csak ebéd (menza): 475,- Ft /nap 

      b) reggeli: 220,- Ft /nap 

      c) vacsora: 395,- Ft /nap 

      d) napi háromszori étkezés: 1.090,- Ft / nap 

 

     (6) Kollégium (50%): 

      a) csak ebéd (menza): 240,- Ft /nap 

      b) reggeli: 110,- Ft /nap 

      c) vacsora: 195,- Ft /nap 

      d) napi háromszori étkezés: 545,- Ft / nap 
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9. § (1) Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 6/2019. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet.   

 

 

 

 

Várpalota,  2020. március 26. 

 

 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta Dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 

 


