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Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a gyermekek 
védelme érdekében működtetett helyi, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

10/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § 
(1) bekezdésében foglalt feladatkörében, az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról, valamint a gyermekek védelme érdekében működtetett helyi, személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló rendeletet a következők szerint módosítja. 

1. § 

Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelme 
érdekében működtetett helyi, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2021. (XII. 10.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. március 20-án lép hatályba.  
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

1. Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelme 
érdekében működtetett helyi, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2021. (XII. 10.) 
önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 
 Bölcsődei ellátás Térítési díj mértéke 

a. gondozási díj 200,- Ft/nap 

 A gondozási díj az intézményi jogviszony fennállása alatt az intézmény minden nyitvatartási napjára esedékes. 

b. időszakos gyermekfelügyelet térítési díja 220,- Ft/óra. 

   

 Gyermekétkeztetés: (Ft/fő/nap) 

1. Zsombói Bóbita Bölcsőde 

a. étkezés egész napra (ebből): 940,- Ft 

aa reggeli 178,-Ft 

ab tízóra 127,-Ft 

ac ebéd 483,-Ft 

ad uzsonna 152,-Ft 

   

b. időszakos gyerekfelügyelet étkezési térítési díja egész napra 
(ebből): 

1384,- Ft 

ba. reggeli 213,- Ft 

bb. tízóra 150,- Ft 

bc. ebéd 560,- Ft 

bd. uzsonna 167,- Ft 

  

2. Nefelejcs Katolikus Óvoda 

a. tízórai 253,- Ft 

b. ebéd 464,- Ft 

c. uzsonna 165,- Ft 

3. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

a. tízórai 349,- Ft 

b. ebéd 692,- Ft 

c. uzsonna 254,- Ft 

A térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák és a jogszabályokban foglalt kedvezmények nélkül értendőek. 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

A NAHATI Vendéglátó Szociális Szövetkezet jelzéssel élt, hogy a külső gazdasági körülmények 
miatt megemelkedett nyersanyag és energiaárak miatt indokolt a gyermekétkeztetési díjak 
felülvizsgálata, benyújtotta az erre vonatkozó áremelési javaslatát. Figyelembe véve a jelenlegi 
bizonytalan gazdasági körülmények között, naponta emelkedő nyersanyag és energiaárakat, a 
közétkeztetést nyújtó szolgáltató ellehetetlenülne, a közétkeztetés nyújtása kerülne veszélybe az 
árak emelésének elmaradása esetén. Indokolt tehát a szülők és az önkormányzat által fizetendő 
térítési díj és a szolgáltatási díj emelése.  
 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. § -a alapján a fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét 
növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Erre figyelemmel a rendelet 
hatálybelépésének tervezett dátuma 2023. március 20. 
  
   



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének … /2023. (II.14.) önkormányzati rendelete az 
egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelme érdekében 
működtetett helyi, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2021. (XII. 10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás:

Egyéb hatás: 

 
A családok anyagi terhei növekednek a 
térítési díj emelkedésével. 

 
Az önkormányzat 
költségvetési kiadásai 
növekednek a rezsi 
költségek emelkedésével. 

 
A gyermekétkeztetés 
megszokott színvonalú 
biztonságos működése a 
a zsombói bölcsődei,  
óvodai és iskolai  
közösség érdeke.  

 
nem releváns 

 
nincs 

A rendelet módosítása szükséges, mert az emelkedő árak hatására a jelenlegi gazdasági helyzetben a gyermekétkeztetés közszolgáltatás 
nyújtása kerül veszélybe a díjemelési javaslat elutasítása esetén, ezért indokolt a szociális rendelet mellékletében meghatározott térítési díjak 
módosítása. 
A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: Figyelembe véve a jelenlegi bizonytalan gazdasági körülmények 
között, naponta emelkedő nyersanyag és energiaárakat, a közétkeztetést nyújtó szolgáltató ellehetetlenülne, a közétkeztetés nyújtása kerülne 
veszélybe az árak emelésének elmaradása esetén. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
 
Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

a polgármesteri hivatalon belül 
biztosítottak 

a polgármesteri hivatalon belül 
biztosítottak 

A tárgyi feltételek biztosítottak. A költségvetésben foglaltakkal 
összhangban készült. 
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