Kéthely Község Önkormányzatának
Képviselő- testülete
KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../2019. (V….)
önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 115. §-ában, 132. § (4) d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 147. § (1)- (4) bekezdéseiben, 162. § (5) bekezdésében, a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következők rendeli el:
1.§
A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ A rendelet hatálya kiterjed Kéthely közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító
költségvetési szervekbe (bölcsőde, óvoda, általános iskola) járó gyermekekre, az önkormányzati
intézmények alkalmazottaira és külső vendégétkezőkre.”
2.§
A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Kéthely Község Önkormányzata vásárolt élelmezés útján biztosítja a településen a bölcsődei,
óvodai, iskolai gyermekélelmezést, továbbá a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.”
3.§
A Rendelet 3.§ (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Meg kell szűntetni az étkezést, ha az igénybe vevő
„3.§ (6)
a) tanulói jogviszonya, óvodai, bölcsődei ellátása az intézményben megszűnt.”

4.§
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
5.§
Jelen rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kéthely, 2019. május ….
Molnár Balázs
polgármester

Nagy Gáborné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május ….
Nagy Gáborné
jegyző
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1. melléklet a ../2019. (V….) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez”
Intézményi térítési díjak

Intézményi térítési díjak

Bölcsődés gyermek 4 x
étkező étkezési díja
gondozási díj
Óvodás gyermek 3 x étkező
Iskolás tízórai
Iskolás ebéd
Iskolás uzsonna

Nyersanyag
költség (Ft)

ÁFA
27 %
(Ft)

Rezsi
költség
(Ft)

Térítési díj
(Ft)

357

96

0

453

0
357
79
260
67

0
96
21
70
18

0
0
0
0
0

0
453
100
330
85
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Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel,/Fax: 85/339-210.
Ügyiratszám: K/1567/1/2019.

5. számú előterjesztés

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
../2019.(V…..) önkormányzati rendeletének
Általános indokolása
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési
díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)
módosítását az újonnan belépő bölcsődei ellátás miatti gyermekétkeztetés intézményi térítési díj
összegének megállapítása indokolja.
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-SO1-201-00008 A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
című pályázat keretében 12 fős bölcsődét létesített. A bölcsőde működését a következő nevelési évvel
megkezdi, ezért szükséges a bölcsődés gyermekek vonatkozásában is intézményi térítési díj összegének
megállapítása.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 9. §
(2) bekezdése értelmében, ha a bölcsődében, mini bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak
személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és
írásban dokumentálni. A tervezet csak étkezési térítési díjjal számol, gondozási díj megállapítását nem
kezdeményezzük.
A fentiek alapján a szolgáltató elkészítette 2019. szeptember 1. napjától életbe lépő javaslatát.
A rendelet módosítás hatásvizsgálatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A térítési díj összegét az alábbi táblázat tartalmazza:

Bölcsődés gyermek 4 x
étkező
Óvodás gyermek 3 x étkező
Iskolás tízórai
Iskolás ebéd
Iskolás uzsonna

Nyersanyag
költség (Ft)

ÁFA
27 %
(Ft)

Rezsi
költség
(Ft)

Térítési díj
(Ft)

357

96

0

453

357
79
260
67

96
21
70
18

0
0
0
0

453
100
330
85

A rendeletet 2019. szeptember 1-vel javasoljuk hatályba léptetni.
A rendelettervezet egyebekben pontosításokat tartalmaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el
az alábbi rendeletalkotási javaslatot.
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Rendeletalkotási javaslat
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Kéthely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ../2019.(V…..) önkormányzati rendeletét a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2019. május ….
Molnár Balázs
polgármester
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ATROPLUSZ KÖZÉTKEZTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Tisztelt Önkormányzat!
Térítési díjaink a következők:

Bölcsődés reggeli szolgáltatás
Bölcsődés reggeli norma díj
Bölcsődés reggeli rezsi díj

205
53
152

55
14
41

260
67
193

Bölcsődés tízórai szolgáltatás
Bölcsődés tízórai norma díj
Bölcsődés tízórai rezsi díj

94
47
47

26
13
13

120
60
60

Bölcsődés ebéd szolgáltatás
Bölcsődés ebéd norma díj
Bölcsődés ebéd rezsi díj

463
209
254

125
57
68

588
266
322

Bölcsődés uzsonna szolgáltatás
Bölcsődés uzsonna norma díj
Bölcsődés uzsonna rezsi díj

199
47
152

54
13
41

253
60
193

Bölcsődés egésznapos szolgáltatás
Bölcsődés egésznapos norma díj
Bölcsődés egésznapos rezsi díj

961
357
605

260
96
163

1221
453
768

Vasvár, 2019.05.09.
Tisztelettel:

Kóbor Attila Ügyvezető

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Előterjesztés
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet
Rendelet-tervezet címe:
módosításához
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési hatás:

Környezeti,
egészségügyi
következmények:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A rendeletbe foglalt intézményi A közétkeztetésre vonatkozó
térítési díjakat az igénybe vevők táplálkozás egészségügyi
szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) –(4)
bekezdéseiben meghatározottak szerint Kéthely
fizetik; az önkormányzatnak
előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.)
Község Önkormányzata biztosítja a gyermekétkeztetés bevétele származik.
EMMI rendelet előírásainak megfelelő
feladatát. A bölcsőde működésének beindulásával
étrend alkalmazkodik a kisgyermekek
bővül a helyben biztosított gyermekvédelmi
egészséges táplálkozási szabályaihoz.
szolgáltatások köre a településen.

Egyéb hatás:
Adminisztratív
terheket
befolyásoló hatás:
Az adminisztráció Nincs.
terhek minimálisan
növekednek.

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-SO1-201-00008 A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázat keretében 12 fős bölcsődét létesített.
A bölcsőde működését a következő nevelési évvel megkezdi, ezért szükséges a bölcsődés gyermekek vonatkozásában is intézményi térítési díj összegének
megállapítása.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jelen módosító rendeletben szereplő díjak bevezetésének elmaradása bevétel
kiesést okozna az önkormányzatnak, illetve a térítési díj rendeleti szabályozásának elmaradása következtében a testület mulasztásos törvénysértést követne el,
amiért a kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
Rendelkezésre állnak.
Rendelkezésre állnak.
Rendelkezésre állnak.
Rendelkezésre állnak.

