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3. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 28-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Szociális étkeztetés és gyermekétkeztetés térítési díjait érintő
önkormányzati rendelet megalkotásának véleményezése

Előterjesztő:

dr. Sebestyén László polgármester

Előkészítette:

dr. Rozgonyi Viktória jegyző
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás társulási megállapodása alapján a szociális
alapon való étkeztetés és a gyermekétkeztetés formájára, igénybevételének módjára, a térítési
díjakra Zánka Község Önkormányzata, mint a társulási megállapodásban rendeletalkotásra
kijelölt önkormányzat hozhat szabályokat, de a társulási megállapodás a társulásban résztvevő
többi önkormányzatnak véleményezési jogkört biztosít.
A gyermekétkeztetés vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget
a tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási
önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok
indokolják.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A rendelet mostani módosításának oka, hogy a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi
Társulás a díjak felülvizsgálatáról döntött, mivel a feladatokhoz kapott állami támogatás és a
2017-ben megállapított térítési díjak nem fedezik az étkeztetés nyersanyag- és rezsiköltségeit.
Az étkeztetést ellátó Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde fentiekre tekintettel
díjemelésre tett javaslatot az alábbiak szerint (bruttó összegek):

-

óvodáskorúak napi 3x étkezés
bölcsődések
felnőtt vendég ebéd
felnőtt (intézményi dolgozó) ebéd
szociális étkezés

400 Ft helyett
400 Ft helyett
800 Ft helyett
600 Ft helyett
800 Ft helyett

460 Ft
460 Ft
920 Ft
600 Ft
920 Ft

A tervezett összegeket az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint
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, így a térítési díj emelése
2019. május 1. napjától alkalmazható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő–
testülete a szociális étkeztetés és gyermekétkeztetés,
mint társulásban ellátott feladatok vonatkozásában a
társulási megállapodásban rendeletalkotásra kijelölt
Zánka Község Önkormányzatának a térítési díjak
módosításával
kapcsolatos
rendeletalkotásával
egyetért.
Zánka, 2019. március 25.
dr. Sebestyén László
polgármester

1. melléklet
Szociális étkeztetésben részesülők térítési díja
2019. május 1-től
1.1. Számítás
Nyersanyagnorma + 27 % ÁFA (362 Ft + 98 Ft)

460 Ft/nap

rezsiköltség + 27 % ÁFA (362 Ft + 98 Ft)

460 Ft/nap

előállítási költség összesen:

920 Ft/nap

állami támogatás 1 fő/napra kalkulált összege:

221 Ft/nap

1.2. Intézményi térítési díj:
állami támogatással csökkentett önköltség:

699 Ft/nap

2. A kedvezmény megállapítása kategóriánként, az igénybe vevő jövedelme alapján történik.
Öregségi
nyugdíj
minimum:
(22.800,-Ft)

150 %-a
alatt:

150-300 %-a
között:

300-600 %-a
között:

600 %-a
fölött:

42.749,-Ft-ig

(85.500,-Ft-tól
171.000,-Ft-ig)
(Ft)

171.001-tól

(Ft)

(42.750,-Ft-tól
85.500,-Ft-ig)
(Ft)

Az étkezés
önköltség:

920

920

920

920

Az állami
támogatás:

221

221

221

221

Helyi
önkormányzati
támogatás:

329

249

149

49

Fizetendő
térítési díj %-a

40,2 %

48,9 %

59,8 %

70,6 %

Fizetendő
térítési díj
összege

370

450

550

650

(Ft)

2. melléklet
A gyermekétkeztetés és a vendégétkeztetés intézményi díjai
2019. május 1-től
Megnevezés

Nyersanyag-norma
nettó

ÁFA
(27 %)

Térítendő érték
Ft/nap
(27 % ÁFA-val)

Bölcsődések
napi
négyszeri étkezése

362 Ft

98 Ft

460 Ft

Óvodáskorúak napi
háromszori étkezése

362 Ft

98 Ft

460 Ft

Általános iskolások
(napközis)
napi
háromszori étkezése

402 Ft

108 Ft

510 Ft

Általános iskolások
(menzás)
napi
egyszeri étkezése

260 Ft

70 Ft

330 Ft

Saját
dolgozók,
engedélyezett
vendégétkezők napi
étkeztetése

362 Ft

98 Ft

600 Ft

Vendégétkeztetés
ebéd

362 Ft

98 Ft

920 Ft

