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Tisztelt Bizottság! 

 

Az alábbi tájékoztató elkészítését, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tagjai, a 2022. február 16-i 

ülésen kérték. 

A települési önkormányzatoknak, így Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának is, 

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

biztosítani az intézményi gyermekétkeztetést az alábbiak szerint.  

„21/A. § *  (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. 

(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi 

igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 

a) a települési önkormányzat 

aa) *  az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá 

ab) *  a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum (e § 

alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási 

intézményben, illetve szakképző intézményben, 

b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben, 

c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben. 

 

(4) A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell 
a) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és 

b) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora 

főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket. 

 

(5) A (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 

a) a szakosított szociális ellátást nyújtó és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az 

intézményben elhelyezett gyermekek részére, 

b) a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott 

kollégiumban elhelyezett gyermekek részére, 

c) az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója a b) pont alá nem tartozó bentlakásos nevelési-oktatási 

intézményben elhelyezett gyermekek részére. 

 

(6) *  A főváros közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási 

intézményben, illetve szakképző intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló 

ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - az (1) és a (4) bekezdés szerinti 

gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani az 

(1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, amely saját 

tulajdonában álló ingatlanban működik. 
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(7) *  A tantermen kívüli, digitális munkarendben megszervezett nevelés-oktatás, óvoda esetében a 

nevelési évben munkanapra az Nkt. 30. § (5) bekezdése alapján elrendelt rendkívüli szünet, valamint 

bölcsőde és mini bölcsőde esetében a nevelési évben munkanapra elrendelt rendkívüli zárva tartás 

időtartama alatt, kivéve ha az adott időtartamban a 21/C. §-ban foglaltak szerint szünidei 

gyermekétkeztetést kell biztosítani, az intézményi gyermekétkeztetést a szülő, más törvényes képviselő 

kérelmére - elvitel vagy kiszállítás formájában - az (1)-(6) bekezdés szerint kell biztosítani. 

 

(8) *  Ha a gyermek, tanuló a lakóhelyétől, tartózkodási helyétől eltérő településen jár bölcsődébe, mini 

bölcsődébe, köznevelési vagy szakképző intézménybe, és a szülő, más törvényes képviselő a gyermek 

számára az intézményi gyermekétkeztetést igényli, akkor azt a (7) bekezdés szerinti időtartam alatt a 

feladatellátásra kötelezett szerv helyett a gyermek, tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerinti 

települési önkormányzat biztosíthatja.” 

 

A mindenkori költségvetési törvény a települési önkormányzatok részére normatív állami támogatást 

biztosít az alábbiak szerint. 

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini 

bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára 

biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: 

intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az 

önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás 

által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi 

költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt 

szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. 

Az önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, vagy a közigazgatási 

területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott 

nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben biztosított intézményi gyermekétkeztetés esetében 

egyházi fenntartótól is vásárolhatja a szolgáltatást. Ebben az esetben az egyházi fenntartó külső 

szolgáltatónak minősül. 

A külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatás esetén a támogatás igénylésének további feltételei: 

A szolgáltatási díjban a külső szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét, ami 

megállapodás szerint arányosan is történhet. 

Amennyiben a külső szolgáltató a gyermekétkeztetési feladatot az önkormányzat nevében végzi, a külső 

szolgáltató az önkormányzat részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 13. 

§-a szerinti szolgáltatást nyújt, a részére fizetett kompenzáció pedig ennek megfelelően a szolgáltatás 

ellenértékeként értelmezendő. Ebben az esetben az étkeztetési díj tekintetében a számla külső szolgáltató 

által történő kibocsátására az önkormányzat nevében kerülhet sor, a bevétel az önkormányzatot illeti. 

Amennyiben az önkormányzat a külső szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt, úgy abban 

szabályozni szükséges, hogy a külső szolgáltató által beszedett térítési díjakból származó bevétel nem a 

külső szolgáltató bevétele, hanem az önkormányzaté, amit a könyvelésében a „Gyermekétkeztetés 

köznevelési intézményben” vagy a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
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intézményében” kormányzati funkciókon bevételként szerepeltet. A közszolgáltatási szerződés szerinti 

kompenzáció vagy támogatás az intézményi gyermekétkeztetés külső szolgáltató által kimutatott teljes 

költségre jár, aminek pénzforgalom nélkül része a gazdasági társaság által beszedett térítési 

díjbevételnek megfelelő összeg. 

A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok: 

A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő 

valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy az 

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím és az Intézményi gyermekétkeztetés - 

üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. 

 

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím 
A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket 

meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést 

biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez 

kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. 

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, 

amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti 

szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás 

fedezetéül szolgál. 

Az önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, iskolában, továbbá a 

kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos személyek nappali intézményében 

elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának meghatározása 

Az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést igénybe vevő gyermekek, tanulók 2022. évi 

becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás. 

Az intézményi étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy 

többszöri étkezésben is részt vesz - csak egy létszámként szerepelhet. 

Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen biztosított étkeztetésnél vehető figyelembe. 

Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta 

legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezés biztosított. 

Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás, illetve térítési díj-kedvezményre való 

jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is. 

Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai 

étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés 

esetén 185 nappal. A szünidőben szervezett napközi ellátás (ideértve az üdültetés, táboroztatás, egyéb 

szabadidős program, illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) résztvevőinek létszáma az előbbi 

számításokban nem vehető figyelembe. 

48.3.7. A Gyvt. alapján szervezett, az önkormányzat által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében 

elhelyezett gyermekek esetében az intézményi gyermekétkeztetésben ellátottak számának 

meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott 

gondozási napok száma osztva 230-cal, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen 

ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 230-cal. 

 

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím 
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi 

gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi 

térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 

A támogatás összege - a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati adatszolgáltatás alapján - legfeljebb 

az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet: 

T <= Kgy - Szt 

ahol: 

Kgy = az intézményi gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása (vásárolt 

szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított az Intézményi 



gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett éves nyersanyag- és dologi 

kiadás összege), 

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege. 

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az 

önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét. 

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges 

adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet 

az elszámolás során is figyelembe kell venni. 

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról 

és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és 

az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős 

miniszter dönt. 

Szünidei étkeztetés támogatása 

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek 

szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az 

étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is. 

A támogatás összege az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő fajlagos összegek 

figyelembevételével kerül meghatározásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az önkormányzat feladat ellátása 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az intézményi gyermekétkeztetést a FIÜK 

költségvetési intézményén keresztül látja el. Az óvodák és iskolák vonatkozásában közbeszerzési 

szerződések alapján, a bölcsődékben pedig „saját konyhás” főzéssel biztosítja az intézmény a 

gyermekétkeztetést. 

 
Bölcsődei étkeztetés 2021. január- 2021. december 

 

Megnevezés Összeg (nettó) 

Szolgáltatások bevételei 793 891 Ft 

Ellátási díjak bevételei                             9 787 874 Ft  

Kiszámlázott ÁFA                             2 858 521 Ft  

Saját bevétel                           13 440 286 Ft  

Bér                           67 488 170 Ft  

Járulék                           10 554 001 Ft  

Élelmiszer beszerzés                           20 331 721 Ft  

Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 586 630 Ft  

Tisztítószer                             1 634 570 Ft  

Informatikai szolgáltatás                             1 014 000 Ft  

Közüzemi díjak                             1 954 880 Ft  

Karbantartás, kisjavítási 
szolgáltatás                                 838 638 Ft  

Egyéb szolgáltatások                             1 197 150 Ft  

Működés c. előzetesen felsz. ÁFA                             7 440 549 Ft  

Dologi kiadás összesen                           34 998 138 Ft  

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                 194 338 Ft  

Beruházás célú előzetesen felsz.                                   52 471 Ft  

Beruházás összesen                                 246 809 Ft  

Kiadások összesen                         113 287 118 Ft  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gyermekétkeztetés 2021. január- 2021. december 
(Óvodák, iskolák) 

 
Megnevezés Összeg (nettó) 

Ellátási díjak bevételei                       106 397 374 Ft  

Kiszámlázott ÁFA                         28 729 198 Ft  

Egyéb Kamat bevételek                                   1 477 Ft  

Biztosító által fizetett kár                                   9 270 Ft  

Egyéb működési bevételek                                   5 441 Ft  

Saját bevétel                       135 142 760 Ft  

Bér                         91 120 018 Ft  

Járulék                         13 288 501 Ft  

Tisztítószer                         10 514 375 Ft  

Irodaszer                                   6 270 Ft  

Konyhai eszközök                            1 033 596 Ft  

Karbantartási anyag                               145 653 Ft  

Élelmiszer                            6 174 260 Ft  

Üzemeltetési anyagok beszerzése                               162 907 Ft  

Közüzemi díjak                            2 092 594 Ft  

Vásárolt élelmezés                       393 632 917 Ft  

Karbantartás, kisjavítási 
szolgáltatás                            2 075 529 Ft  

Egyéb szolgáltatás műszak                               876 436 Ft  

Egyéb szolgáltatások                            4 141 736 Ft  

Működés c. előzetesen felsz. ÁFA                       112 492 227 Ft  

Egyéb dologi kiadások                                       175 Ft  

Dologi kiadás összesen                       533 390 795 Ft  

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                            2 941 650 Ft  

Beruházás célú előzetesen felsz.                               794 244 Ft  

Beruházás összesen                            3 735 894 Ft  

Kiadások összesen                       641 535 208 Ft  
 

 

2021. évben a táblázatok szerint az intézmények mindösszesen 754.822 eFt-ot használtak fel a 

gyermekek étkeztetésével kapcsolatban (Személyi juttatás: 158.608 eFt, Járulék: 23.842 eFt, Dologi 

kiadás: 568.389 eFt, Beruházási kiadások: 3.983 eFt). 

 

 

 

 



Állami normatív támogatást 2021. évben 3 jogcímen kaptunk: 

Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás   130.199 eFt 

(Fajlagos összeg 2.430.000, mutató 53,58) 

Intézményi gyermekétkeztetés támogatás – üzemeltetés  140.304 eFt 

Szünidei étkeztetés támogatása              98 eFt  

 

Mindösszesen 2021.      270.601 eFt 

 

Étkezés térítési díjként és egyéb bevételként az intézmények 2021. évben mindösszesen 148.583 eFt-ot 

szedtek be, így 2021. évben az állami támogatáson felül az önkormányzatnak a gyermekétkeztetési 

feladatokra vonatkozóan 335.638 eFt-ot kellett biztosítani.  

 

 

2022. évi terv 

 

Bölcsődei étkeztetés 2022. január- 2022. december tervezet 
 

Megnevezés Összeg (nettó) 

Szolgáltatások bevételei 3 096 000 Ft 

Ellátási díjak bevételei                                 10 345 000 Ft  

Kiszámlázott ÁFA                                    2 793 150 Ft  

Saját bevétel                                 16 234 150 Ft  

Bér                                 75 606 000 Ft  

Járulék                                 10 298 412 Ft  

Élelmiszer beszerzés                                 29 013 000 Ft  

Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       650 000 Ft  

Tisztítószer                                    1 800 000 Ft  

Informatikai szolgáltatás                                    1 014 000 Ft  

Közüzemi díjak                                    2 300 000 Ft  

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás                                       800 000 Ft  

Egyéb szolgáltatások                                    1 197 150 Ft  

Működés c. előzetesen felsz. ÁFA                                    9 929 021 Ft  

Dologi kiadás összesen                                 46 703 171 Ft  

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                       500 000 Ft  

Beruházás célú előzetesen felsz.                                       135 000 Ft  

Beruházás összesen                                       635 000 Ft  

Kiadások összesen                               133 242 583 Ft  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyermekétkeztetés 2022. január- 2022. december 
tervezet 

(óvodák, iskolák) 
 

Megnevezés Összeg (nettó) 

Ellátási díjak bevételei                137 048 000 Ft  

Kiszámlázott ÁFA                  37 002 960 Ft  

Saját bevétel összesen:                174 050 960 Ft  

Bér                106 454 000 Ft  

Járulék                  14 120 476 Ft  

Tisztítószer                  12 091 531 Ft  

Irodaszer                            6 270 Ft  

Konyhai eszközök                        800 000 Ft  

Karbantartási anyag                        620 000 Ft  

Üzemeltetési anyagok beszerzése                     2 100 000 Ft  

Közüzemi díjak                  12 459 665 Ft  

Vásárolt élelmezés                446 270 057 Ft  

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás                     9 500 000 Ft  

Egyéb szolgáltatás műszak                        950 000 Ft  

Egyéb szolgáltatások                     3 500 000 Ft  

Működés c. előzetesen felsz. ÁFA                131 840 331 Ft  

Dologi kiadás összesen                620 137 854 Ft  

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                     2 500 000 Ft  

Beruházás célú előzetesen felsz.                        675 000 Ft  

Beruházás összesen                     3 175 000 Ft  

Kiadások összesen                743 887 330 Ft  

 

 

2022. évben a táblázatok szerint az intézmények mindösszesen várhatóan 877.130 eFt-ot használnak fel 

a gyermekek étkeztetésével kapcsolatban. (Személyi juttatás: 182.060 eFt, Járulék: 24.419 eFt, Dologi 

kiadás: 666.841 eFt, Beruházási kiadások: 3.810 eFt) 

Állami normatív támogatást 2022. évben 3 jogcímen kapunk: 

Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás   131.404 eFt 

(Fajlagos összeg 2.442.000 Ft, mutató 53,81 fő) 

2022. évi bérintézkedés miatt gyermekétk. – bértámogatás   13.899 eFt 

Intézményi gyermekétkeztetés támogatás – üzemeltetés  202.918 eFt 

Pótlólagos támogatás gyermekétk. – üzemeltetés  131.024 eFt   

Szünidei étkeztetés támogatása              71 eFt  

 

Mindösszesen 2022.      479.316 eFt 



Étkezés térítési díjként és egyéb bevételként az intézmények 2022. évben mindösszesen 190.285 

eFt-ot terveznek beszedni, így 2022. évben az állami támogatáson felül az önkormányzatnak a 

gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozóan várhatóan 207.529 eFt-ot kell biztosítani 
 
 
Budapest, 2022. március 2. 

 

 

       Romhányi Ildikó s.k. 

       Pénzügyi Irodavezető 

 
 
 
 
 


