
Társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetek 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019.(…) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) 

pontjában, 26.§-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, a 45. § (1) 

bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 115. § (3) 

bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre. 

 

 

Általános eljárási szabályok 

 

2.§ (1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre vagy hivatalból. 

Az ellátások megállapítására irányuló kérelmet a Berentei Közös Önkormányzati 

 Hivatal Alacskai Kirendeltségén lehet előterjeszteni, erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon.  

(2) Kérelmező köteles a kérelméhez mellékelni: 

 

a) minden ellátási formához – amelyet e rendelet jövedelemhez köt – jövedelemnyilatkozatot, 

az abban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak 

fénymásolatát, 

 

b) egyes ellátási formákhoz – amelyet e rendelet vagyonhoz köt – vagyonnyilatkozatot, 

 

c) a rendkívüli települési támogatás esetében a rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott 

egyes okok alátámasztását szolgáló dokumentumokat: keresőképtelenséget alátámasztó orvosi 

vagy kórházi igazolást, a helyreállítás költségeiről készített kimutatást, terhesgondozásról 

szóló igazolást, gyámhatósági határozatot, tanulói jogviszony igazolást, egyéb az okot 

alátámasztó igazolást, nyilatkozatot, 

 

d) a települési gyógyszertámogatás esetében a gyógyszerköltséget igazoló  bizonylatot, 

 

e) a települési temetési támogatás esetében a temetés költségéről –a kérelmező vagy a vele 

azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére- kiállított számla eredeti példányát, halotti 

anyakönyvi kivonatot,  



 

f) a települési lakásfenntartási támogatás esetében a lakás fenntartásával kapcsolatos, a 

kérelem benyújtását megelőző hónapban felmerülő a 10. § (1) bekezdésében felsorolt 

kiadásokat igazoló számlákat, 

 

g) az étkeztetésre való jogosultság megállapításához az Szt. 62. § (1) b, c, d, pontja esetében 

orvosi igazolást. 

 

(3) Amennyiben a kérelem hiányos, az előírt mellékleteket a kérelmező a hivatal felszólítására 

nyolc napon belül pótolhatja. 

 

(4) A pénzbeli támogatások kifizetése postai úton, vagy folyószámlára utalással történik. 

Sürgősség esetén – ha az igénylő ételkörülményei az azonnali segítséget indokolják – 

házipénztárból történik a kifizetés. 

 

(5) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag minden hónap 5. napjáig kell 

folyósítani. 

Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a döntést követő 8 napon belül kell folyósítani.  

 

(6) A havi rendszerességgel járó rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása 

hónapjának első napjától illeti meg a jogosultat. 

Az ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság 

időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új 

jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 

Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés 

hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani. 

 

(7) E rendeletben szabályozott ellátások esetében a jövedelem számításának és igazolásának 

módjára az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

Ha a hatáskör gyakorlója a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, 

akkor az Szt. 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 

 

(8) E rendelet alapján megállapított támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele 

esetén az Szt. 17. § és 17/A. § rendelkezései az irányadók. 

 

(9) A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénybevételének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályiról szóló kormányrendelet, 

valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Hatáskör átruházása 

 

3.§ A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozó 

szociális ellátások: 

a) települési gyógyszertámogatás megállapítása 

b) települési temetési támogatás megállapítása 

c) köztemetés.   

 

 



 

II. Fejezet 

Települési támogatás és köztemetés szabályai  

 

 

4.§ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési 

támogatást nyújt. 

 

 

(2) A települési támogatás formái: 

a) eseti települési támogatás 

aa) rendkívüli települési támogatás 

ab) települési időskorú támogatás 

ac) települési Karácsony ünnepi támogatás 

ad) települési gyógyszertámogatás 

ae) települési temetési segély 

b) rendszeres települési támogatás: 

ba) települési lakásfenntartási támogatás 

 

 

Rendkívüli települési támogatás 

 

5.§ (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 

rendkívüli települési támogatást nyújt.   

 

(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

200 %-t nem haladja meg. 

 

(3) Rendkívüli települési támogatás különösen az alábbiakra való tekintettel állapítható meg: 

a) betegség, 

b) elemi kár bekövetkezése, 

c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, 

d) a gyermek fogadásának előkészítése, 

e) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának előkészítése, 

f) gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, 

g) iskoláztatás biztosítása, 

h) gyermek hátrányos helyzete 

i) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése 

esetén. 

 

(4) A rendkívüli települési támogatás családonként, alkalmanként legalább kétezer forint, 

legfeljebb huszonötezer forint. 

 

(5) Rendkívüli települési támogatás az (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól és a 

(4) bekezdésben meghatározott maximális értékhatártól eltérően is megállapítható, a (3) 

bekezdésben meghatározott valamely okból, de ilyen esetben csak kamatmentes kölcsön 

formájában. 

 



(6) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból –különösen nevelési-oktatási 

intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve 

természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 

kezdeményezésére- is megállapítható. 

 

 

Települési időskorú támogatás 

 

6.§ (1) A Képviselő-testület Alacska községben életvitelszerűen élő, lakóhellyel rendelkező, 

70. életévét betöltött időskorú személy részére minden naptári évben egy alkalommal az 

„Idősek Napja” alkalmából, 2.000.-Ft támogatást biztosít, élelmiszer vásárlási utalvány 

formájában. 

 

(2) A települési időskorú támogatásra a 70. életévét betöltött időskorú személy korára 

tekintettel, kérelem és jövedelem vizsgálat nélkül jogosult. 

 

 

Települési Karácsony ünnepi támogatás 

 

7.§ A Képviselő-testület azon háztartások részére amelyekben 

a) munkanélküli személy, 

b) legalább 60. életévét betöltött időkorú személy, 

c) fogyatékos, legalább három hónapot elérő tartós beteg személy, 

d) 2 vagy több gyermeket nevelő család, 

e) gyermekét egyedül nevelő szülő 

életvitelszerűen él, minden naptári évben egy alkalommal a karácsonyi ünnepek alkalmából, 

3.000.- Ft támogatást biztosít, élelmiszer vásárlási utalvány formájában. 

 

 

Települési gyógyszertámogatás 

 

8.§ (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadásaira tekintettel 

időszakosan létfenntartási gonddal küzd és akinek családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja  meg. 

 

(2) A kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. 

 

(3) A települési gyógyszertámogatás családonként egy naptári éven belül legfeljebb két 

alkalommal lehet megállapítani összege alkalmanként az igazolt gyógyszerköltség összege, 

legfeljebb azonban 5.000.-Ft. 

 

 

Települési temetési támogatás 

 

9.§ (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez való hozzájárulásként megállapított 

támogatás jogosultja az a kérelmező, aki a temetés költségeit viselte, amennyiben a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az  öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.  

 



(2) A települési temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségének 10 %-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 150.000.-Ft. 

 

(3) A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló 

határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére 

vissza kell adni. 

 

(4) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a települési temetési támogatás a 

temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell jelölni 

azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetés igazoló számláit bemutatni.  

 

(5) Nem állapítható meg a támogatás, ha a temetési számla keltétől 3 hónap eltelt. 

 

 

Települési lakásfenntartási támogatás 

 

10.§ (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás 

tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, különösen 

a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztáshoz, a csatornahasználat díjához, a szemétszállítás 

díjához, lakás bérleti díjhoz és a tüzelőanyag költségeihez nyújtott hozzájárulás. 

 

(2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

(3) A települési lakásfenntartási támogatás összege 2.500.-Ft/hó. A támogatást egy évre kell 

megállapítani. 

  

(4) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

 

Köztemetés 

 

11.§ A közköltségen történő eltemetésnél a helyben szokásos legolcsóbb szertartás szerint kell 

eljárni. 

 

 

 

III. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

Az Önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások 

 

12.§ Az Önkormányzat által személyes gondoskodás keretében biztosított alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) családsegítés 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

e) támogató szolgáltatás 



Étkeztetés 

 

13. § (1) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 65. életévét betöltötte. 

 

Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 

korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – 

részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni, munkaképességét legalább 67%-ban 

elvesztette. 

 

Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján 

fogyatékossági támogatásban részesül. 

 

Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 

személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 

képes. 

 

Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki életvitelszerűen a 

településen tartózkodik, éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben 

tölti. 

 

(2) Az Önkormányzat az étkeztetést a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft-től – 

amely székhelye: 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2. – vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. 

 

(3) Étkeztetés történhet az étel elvitelének lehetővé tételével, indokolt esetben lakásra 

szállításával.  

Az étel házhoz szállítására csak akkor van lehetőség, ha a kérelmező – orvosi igazolás alapján 

– egészségi állapota miatt az étel elvitelére nem képes. 

 

(4) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségét, térítési díját és a kedvezményeket az 1. melléklet 

tartalmazza. 

 

(5) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot követő hónap 15. 

napjáig kell megfizetni. 

 

Házi segítségnyújtás 

 

14.§ Az Szt. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtást az Önkormányzat a 

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 

Sajószentpéter, Kálvin tér 4. 

A közösen fenntartott intézmény megnevezése Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és 

Bölcsőde, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40. 

 

Családsegítés 

 

15.§ Az Szt. 86. § (1) bekezdés a) pontjának figyelembevételével a családsegítés feladatai a 

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ – amely székhelye: 3700 Kazincbarcika, Építők 

útja 15. – útján kerülnek ellátásra, Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötött 

Feladatellátási Szerződés alapján. 

 



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

16.§ Az Szt. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Önkormányzat 

a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye: 3770 

Sajószentpéter, Kálvin tér 4. 

A közösen fenntartott intézmény megnevezése Sajószentpéteri Területi Szociális 

 Központ és Bölcsőde, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40. 

 

 

Támogató szolgáltatás 

 

17.§ Az Szt. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatást az Önkormányzat a 

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján biztosítja, melynek székhelye:  3770 

Sajószentpéter, Kálvin tér 4. 

A közösen fenntartott intézmény megnevezése Sajószentpéteri Területi Szociális 

 Központ és Bölcsőde, melynek székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 40. 

 

 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

 

18.§ (1) Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Ezen rendeletet az Szt. és a végrehajtására kiadott rendeletekkel együtt kell alkalmazni. 

 

(3) Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati 

rendelet, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 6/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet, 2/2016.(I.26.) önkormányzati 

rendelet, 2/2017.(III.17.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

…………………………………..                               …………………………………………. 

                Ujlaki Béla                                                                         Soltész Balázs               

               Polgármester                                                                             Jegyző 

 

 

Kihirdetés napja:  

 

                                                                                         …………………………………….. 

                                                                                                Bogdánné Lengyel Marianna 

                                                                                                               Aljegyző 

 

 

 

 

 



  



1. melléklet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló …/2019. (……) önkormányzati 

rendelethez 

 

 

 

A szociális étkeztetés szolgáltatási önköltsége, térítési díja és kedvezmények 

 

1. A szolgáltatási önköltség (ebéd):  188.250 Ft/év 

                                          750 Ft/nap 

 

 

2. A szociális étkeztetés (ebéd) intézményi térítési díja (kiszállítás nélkül): 750 Ft/nap 

 

3. A személyi térítési díj meghatározásának alapjául szolgáló kedvezmények és a kedvezmény 

alapján fizetendő térítési díjak: 

 

Jövedelem  

(Ft/hó) 

Ebéd kedvezménye 

(Ft/nap) 

Fizetendő térítési díj 

(Ft/nap) 

0 - 20.000 750 0 

20.001 - 40.000 605 145 

40.001 - 60.000 460 290 

60.001 -  80.000 315 435 

80.001 – 100.000 170 580 

100.001- 50 700 

 

 

4. A szociális étkeztetéshez kapcsolódó ebéd házhoz szállítását az Önkormányzat 

térítésmentesen biztosítja az arra jogosult részére. 

 

Általános indokolás 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 3/2015.(II.26.) 

önkormányzati rendeletét a szociális ellátások helyi szabályairól, amelyet a 6/2015.(VI.29.), a 

2/2016.(I.26.) és a 2/2017.(III.17.) önkormányzati rendeletekkel módosított. 

 

A jelenlegi újra szabályozás főbb indokai: 

 A bevezető rész jogszabályi hivatkozásai változtak, és mivel a bevezető rész nem 

módosítható, új rendelet megalkotása szükséges. 

 A szolgáltató a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. kimutatása alapján 2019. 

március 1-től emelkedik a szociális étkeztetés (ebéd) bruttó eladási ára 695 Ft-ról 750 

Ft-ra. Ebből kifolyólag változik a szolgáltatási önköltség, amely a szolgáltató által 

meghatározott eladási ár összegével azonos. Valamint változnak a szociális étkezők 

részére sávosan megállapított kedvezmények.  

(Az ebéd házhozszállítása jelenleg térítésmentes az arra jogosultak részére, mert az 

közfoglalkoztatott által történik, és a foglalkoztatás 100%-ban támogatott. 2019. 

március 1-től azonban a hagyományos közfoglalkoztatás csak 90%-ban lesz 

támogatott, így az költséget fog jelenteni.) 



 A Települési Időskorú Támogatás és a Települési Karácsonyi Ünnepi támogatás 

mértékének emelése. 

 Települési Temetési támogatás megállapításának végső határideje szabályozásának 

szükségessége. 

 A kérelem formanyomtatványok a rendelet mellékleteként való szabályozása 

felesleges, módosítása esetén rendelet módosítás szükséges, ezért a rendelet 

mellékleteiből való kivezetése. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ A rendelet hatályát szabályozza. 

 

2.§ Általános eljárási szabályokat állapít meg. 

 

3.§ Hatáskör átruházás-szabályait tartalmazza. 

 

4.§ A települési támogatás formáit tartalmazza. 

 

5.§ A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

6.§ A települési időskorú támogatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

7.§ A települési Karácsony ünnepi támogatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

8.§ A települési gyógyszertámogatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

9.§ A települési temetési támogatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.  

 

10.§ A települési lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

11.§ Köztemetés alapjául szolgáló eljárást szabályozza. 

 

12.§ Az Önkormányzat által személyes gondoskodás keretében biztosított 

alapszolgáltatásokat tartalmazza. 

 

13.§ Szociális étkeztetés szabályait tartalmazza, a kapcsolódó 1. melléklet az étkeztetés 

szolgáltatási önköltségét, térítési díját, a kedvezményeket. 

Kiszállítás költségének meghatározása: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) 

Korm. rendelet 9.§ (4) bekezdése alapján az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint 

differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. 

A lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. 

Kiszállítás költségének kiszámítása: 

1fő havi munkabére: 81.530.- Ft 

Járuléka:    7.949.- Ft 

Összesen:  89.479.- Ft 



 

89.479.- Ft/hó : 21 nap = 4.261.- Ft/nap 

4261.- Ft/nap : 8 óra = 533.- Ft 

1 főre 1 napra az ebéd kiszállítási ideje: 15 perc 

Díja: 533.- Ft/óra : ¼ óra = 133.- Ft 

Az ebéd kiszállítása közfoglalkoztatás keretében történik, amely költségének 10%-a terheli az 

Önkormányzatot, így a kiszállítás díja 13.- Ft, kerekítve 15.- Ft. 

 

14.§ A házi segítségnyújtás biztosításának módját, az ellátó intézmény megnevezését, címét 

tartalmazza. 

 

15.§ A családsegítés ellátásának módját, az ellátó intézmény megnevezését, címét 

tartalmazza. 

 

16.§ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának módját, az ellátó intézmény 

megnevezését, címét tartalmazza.  

 

17.§ A támogató szolgáltatás ellátásának módját, az ellátó intézmény megnevezését, címét 

tartalmazza. 

 

18.§ Záró rendelkezéseket tartalmazza. 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019.(……) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelet) 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A intézményi gyermekétkeztetés iránti kérelmet – erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon –  

a) óvoda esetében a Berentei Tündérkert Óvoda Alacskai Kastélykerti Tagóvodája 

vezetőjéhez 

b) iskola esetében a Berentei Általános Iskola Alacskai Telephelyének vezetőjéhez  

kell benyújtani.” 

 

2.§ Az 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 



3.§ Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba.     

 

 

 

  Ujlaki Béla                                          Soltész Balázs 

 Polgármester                Jegyző 

 

 

Kihirdetés napja:  

 

 

            Bogdánné Lengyel Marianna 

                 Aljegyző 

 

1. melléklet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2016.(I.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019.(……) önkormányzati 

rendelethez 
 

„1. melléklet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2016.(I.26.) 

önkormányzati rendelethez” 

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 2019. március 1-től 

 

Óvoda Iskola 

 

450.- Ft/nap 

 

 

 580.-Ft/nap 

 

Ebből: 

Tízórai:      110.- Ft/nap 

Ebéd          350.- Ft /nap 

Uzsonna:   120.- Ft/nap 

 

 

 

Általános indokolás 

 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 1/2016.(I.26.) önkormányzati rendeletét.  

 

A rendelet módosítás fő indoka a gyermekétkeztetés térítési díjának változása. 

Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.-től 

vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. 

A Szolgáltató 2019. március 1-től az alábbiak szerint határozta meg a térítési díjakat: 

 

 nyersanyagnorma 

ÁFA nélkül 

eladási ár rezsivel 

ÁFA nélkül 

eladási ár rezsivel 

és 27%-os ÁFA-val 

Óvoda 

tízórai, ebéd, 

uzsonna 351 632 802 

Iskolák 6-10 éves korosztály 



tízórai 86 155 197 

ebéd 275 496 629 

uzsonna 97 175 222 

összesen 458 826 1048 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (3)-(3a) 

bekezdése alapján: 

„(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás 

útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító 

szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő 

nyersanyagköltséget.” 

 

A fenti térítési díjak kerültek beépítésre az Önkormányzat rendeletébe. 

 

 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ Pontosítja a Berentei Általános Iskola Alacska Tagiskolájának megnevezését, amely 

Berentei Általános Iskola Alacskai Telephelye megnevezésre változott. 

 

2.§ Az 1. mellékletben szabályozott 2019. március 1-től hatályos gyermekétkeztetési 

intézményi térítési díjak mértékét tartalmazza, a kerekítés szabályainak érvényesítésével 

(328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés) 

 

3.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 

 

 

A rendelet-tervezetekkel kapcsolatos véleményüket az alacska@alacska.hu e-mail címre 

küldhetik meg, 2019. február 5-től 2019. február 12-ig. 

 

 

 

Bogdánné Lengyel Marianna 

     Aljegyző 

mailto:alacska@alacska.hu

