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Sürgősségi indítvány
Előterjesztés
a gyermekétkeztetés térítési díjairól
szóló 8/2014. (V.30.) szóló önkormányzati rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én kihirdette az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm.
rendeletét.
A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről
szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat 1. a) pontja értelmében 2020. március 16. napjától
az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben került
megszervezésre.
A gyermekétkeztetés biztosítása azonban az új munkarendtől függetlenül az adott településen
intézménytípustól függetlenül önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg is használt konyhák
továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatásinevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, a helyben lehetséges
legoptimálisabb módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét (például: elvitel ételhordóban
megfelelő fertőtlenítéssel). A Gyermekétkeztetési Intézmény két átadó ponton biztosítja az étel
kiadását.
A hatályos a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 8/2014. (V.30.) szóló önkormányzati
rendelet jelenleg nem tartalmaz egyszeri étkezésre vonatkozó térítési díjat.
Fentieken túl a Gyvt. 147. § (3) bekezdése rendelkezése szerint a szolgáltatási önköltséget a
tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
151. §-a tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés
szabályait, mely szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az intézmények
fenntartója, üzemeltetője állapítja meg.

Fentiekre tekintettel, Gyvt. 147. §-a alapján a képviselő-testület évente rendeletben állapítja
meg az intézményi térítési díjakat. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának az alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki
folyamatok indokolják.
A Gyermekétkeztetési Intézmény vezetője 2019. évben nem tett javaslatot a térítési díjak
módosítására, most azonban javaslattal élt, mely szerint 2020. május 1-től szükségesnek látja a
térítési díjak kisebb mértékű emelését.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a az alábbiakról
rendelkezik: 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. Erre tekintettel a rendelet
hatályba lépésének javasolt időpontja 2020. májusa 1. napja.
A javaslatot csatoljuk az előterjesztéshez.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést vitassa meg és a rendelet-tervezetet, és a
határozati javaslat szerint hozza meg döntését.
Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2020. (III.18.) határozata az Aszódi Gyermekétkeztetési Intézményben
igénybe vehető felnőtt étkezés térítési díjáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Aszódi Gyermekétkeztetési
Intézmény vezetőjét, hogy engedélyezheti az étkeztetés igénybevételét felnőttek részére
(vendégétkezés), amennyiben az az adott konyhai kapacitás mellett biztonságban megoldható.
Ennek díja 2020. május 1-től
nyersanyagnorma : 334.- Ft. (nettó)
térítési díj :
800.- Ft. (bruttó)
Az étkezést igénybe vevőknek
az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra
vetítve, előre kell megfizetni a gyermekétkeztetési intézmény által megjelölt díjfizetési napokon.
Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap 13.00 órájáig kell írásban lemondani.
Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő
naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos
Aszód, 2020. 03. 17.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
Aszód Város Képviselő-testületének
6/2020. (III.19 ) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés térítési díjairól
szóló 8/2014. (V.30. ) önkormányzati rendelete módosításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 8/2014. (V.30. ) önkormányzati rendelet
melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2020. május 1-jén lép hatályba.
(2) A melléklet 7. pontja a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Aszód, 2020. 03. 17.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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Melléklet a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 8/2014. (V.30. ) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló 6/2020.(III-19.) önkormányzati rendelethez

„Melléklet a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 8/2014. (V.30. ) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak

1. bölcsődésben napi négyszeri étkezés

bruttó 420.- Ft/ellátási nap

2. óvodában napi háromszori étkezés

bruttó 440.-Ft/ellátási nap

3. általános iskolában napi háromszori étkezés

bruttó 515.-Ft/ellátási nap

4. általános iskolában menza

bruttó 340.-Ft/ellátási nap

5. középiskolában menza

bruttó 515.- Ft/ellátási nap

6. középfokú iskolai kollégiumi ellátás

bruttó 870.-Ft/ellátási nap

7. Kihirdetett veszélyhelyzet idején
a) bölcsődésben napi egyszeri étkezés

bruttó 210 Ft/ellátási nap

b) óvodában napi egyszeri étkezés

bruttó 230.-Ft/ellátási nap”
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § )

Rendelet-tervezet címe:

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2020. (III.19.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés térítési
díjairól szóló 8/2014. (V.30. ) önkormányzati rendelete módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás:
Költségvetési hatás:
A
módosító
rendelet-tervezetnek
társadalmi hatása a szolgáltatást igénybe
vevő, térítési díjat fizetőknél mutatható
ki.

A gyermekétkeztetés térítési
díjainak emelkedése
következtében kis mértékben
növekedik a szülők által a
szolgáltatásért fizetendő
pénzösszeg. Ugyanezen
mértékkel az önkormányzat
kiadásai is növekednek.

Környezeti, egészségügyi
következmények:
Nincsenek.

Adminisztratív terheket
befolyásoló hatás:
Az adminisztratív terhek
változnak.

Egyéb hatás:
nem

Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény V. fejezet 21-22. §-ai előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát.
A rendelet megalkotásának elmaradása A rendelet megalkotásának elmaradása esetén elmarad a változások nyomon követése.
esetén várható következmények:
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
biztosított
biztosított
biztosított
biztosított

2170 Aszód, Csengey út 30.
Tel/fax.: 06-28-400-056
Email: gyermeketkeztetes@aszod.hu

Gyermekétkeztetési Intézmény
2020. március 19.
Javaslat térítési díj változtatására

Jelenlegi norma

Javasolt norma

Jelenlegi térítési
díj

Javasolt
díj

Bölcsőde
étkezés

4x

298

330

380

420

Óvoda
étkezés

3x

319

350

410

440

Általános iskola
3x étkezés

367

405

470

515

Általános iskola
1x étkezés

246

270

310

340

Gimnázium
menza

372

405

480

515

Gimnázium
kollégium

626

685

840

870

Felnőtt

304

334

700

800

térítési

Norma: nettó nyersanyagköltség
Térítési díj: nettó nyersanyagköltség + Áfa (27%): szülő, gondviselő téríti, illetve normatív
kedvezmény érvényesíthető

12 hónap alatt, 2019. februárhoz viszonyítva:
Az élelmiszerek ára 7,0%-kal nőtt, ezen belül a sertéshúsé 27,3, a párizsi, kolbászé
21,5, a szalámi, szárazkolbász és sonkáé 11,0, az idényáras élelmiszereké (burgonya,
friss zöldség, gyümölcs) 10,3, a tejé 9,4, a kenyéré 7,6, a házon kívüli étkezésé 7,2%kal lett magasabb. (forrás ksh.hu)
Kalkuláció 10% emelést tartalmaz a gyermekétkeztetésnél.
Tisztelettel
Oláhné Bordi Edit
intézményvezető

