
1. NAPIREND Ügyiratszám: BSZ/            /2020.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2020. szeptember 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátási  formák  szabályozásáról  szóló
rendelet módosításának véleményezése 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző
dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának 7.8. pontja alapján a
Kétnyelvű  Német  Nemzetiségi  Óvoda-Bölcsőde  konyhája  által  nyújtott  ellátásokról,  azok
igénybevételéről,  valamint  a  fizetendő  térítési  díjakról  Zánka  Község  Önkormányzata  jogosult
rendeletet  alkotni.  A  rendelet  megalkotásához,  módosításához  a  társulásban  résztvevő  helyi
önkormányzatok (Balatonszepezd és Monoszló) képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.

A zánkai szociális rendelet módosítását az indokolja, hogy a konyha működési költségét nem fedezi az
állami  normatíva,  illetve  a  fizetett  térítési  díjak,  és  a  többletköltséget  egyedül  Zánka  Község
Önkormányzata teszi hozzá. A rendeletmódosítás arra tesz javaslatot, hogy a vendégétkezés adagdíja
920,-  Ft-ról  1200,-  Ft-ra emelkedjen,  továbbá a dolgozói  étkezés adagdíja 600,-  Ft-ról  920,-  Ft-ra
emelkedjen. A módosítás egyértelműen meghatározza a dolgozói étkezés jogosulti körét. 

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.  Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alkalmazandó.

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 rendeletalkotásához 

a) hozzájárul;
b) nem járul hozzá.

Balatonszepezd, 2020. szeptember 7.

dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester



Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
___ /2020. (___ . ___ .) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2020. (IV.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.  cikk (2) bekezdésében és a
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény 132.  §  (4)  bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 26. §-ában, 62. § (2) bekezdésében, és a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a
gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  18.  §  (1a)
bekezdésében és  29.  §  (3)  bekezdésében,  továbbá  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva  a  Zánka  és  Térsége  Oktatási  Intézményi  Társulása  társulási  megállapodásában  biztosított
véleményezési  jogkörében  eljáró  Balatonszepezd  Község  Önkormányzata  és  Monoszló  Község
Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási
formák szabályozásáról szóló 4/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A vendégétkezők és a dolgozói étkezésre jogosultak az étkezést csak elvitellel vehetik igénybe.”

2. §

A Rendelet 28. §-a a következő (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) Dolgozói étkezésre jogosultak az alábbi személyek:
a)  a  Zánka  és  Térsége  Oktatási  Intézményi  Társulás  tagönkormányzatának  munkavállalója,
közalkalmazottja, közfoglalkoztatottja,
b) a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde munkavállalója, közalkalmazottja,
c) a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője,
d) a Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusa,
e) a zánkai háziorvos és annak munkavállalója,
f) a zánkai védőnő.
(6) Dolgozói étkezésre az jogosult, aki az aktív munkahelyi feladatát folyamatosan ellátja, szabadsága
és  betegszabadsága  alatt  is.  A  foglalkoztatott  dolgozói  étkezésre  nem jogosult  a  tartós  távolléte,
táppénze idejére, GYES, GYED alatt, vagy egyéb, a munkavégzésének tartós beszüntetésével járó ok
esetén. 
(7) A dolgozói étkezésre jogosult az étkezést legfeljebb havi 25 adag melegétel erejéig veheti igénybe.”

3. §

A Rendelet 2. mellékletének helyébe az 1. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Zánka, 2020. szeptember „        ”

Filep Miklós
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző



1. melléklet a /2020. (      .) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés és a vendég étkeztetés intézményi térítési díjai
2020. október „      ”-tól

A B

1
.

Megnevezés Térítendő érték / nap
(áfa nélkül)

2
.

Bölcsődések napi négyszeri étkezése 460 Ft

3
.

Óvodáskorúak napi háromszori étkezése 460 Ft

4
.

Általános iskolások (napközis) napi háromszori étkezése 510 Ft

5
.

Általános iskolások (menzás) napi egyszeri étkezése 330 Ft

6
.

Dolgozói étkezés 920 Ft

7
.

Vendégétkeztetés ebéd 1200 Ft


