ELŐTERJESZTÉS
Jánoshalma Város Képviselő-testülete
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Az előterjesztés címe: Rendelet-tervezet a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól
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Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
Malustyik Béla bizottsági elnök

Bizottsági véleményezésre megkapta:



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

Elfogadásához minősített többség szükséges.

Honlapon nyilvánosságra hozható:
 Igen
 Nem
 Részben, mégpedig:
Törvényi felülvizsgálatra megkapta:

Jánoshalma, 2016. december 7.

Dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző

Jánoshalma Városi Önkormányzat
……./2016.(…..) önkormányzati rendelet-tervezete
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében és 151. § (2f) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján az alábbiakat rendeli el:
1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Jánoshalma Városi Önkormányzat fenntartásában lévő,
gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben és az önkormányzat
közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelésioktatási intézményekben gyermekétkeztetést igénybe vevőkre.

2.§ (1) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2016/2017.
nevelési évre, valamint a 2016/2017. tanévre az 1. számú melléklet szerint állapítja
meg.
(2) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2017/2018.
nevelési évtől, valamint a 2017/2018. tanévtől a 2. számú melléklet szerint állapítja
meg.

3. § (1) E rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az étkezési és gondozási
térítési díjakról szóló 7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító
25/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

1. számú melléklet a …../2016.(XII…..) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül!)
2016/2017. nevelési év, 2016/2017. tanév
Óvoda, egységes óvoda-bölcsőde napi 3-szori étkezés
a) tízórai
b) ebéd
c) uzsonna

350,- Ft/fő/nap

85,- Ft/fő/nap
180,- Ft/fő/nap
85,- Ft/fő/nap

Óvoda napi egyszeri főétkezés (ebéd)

180,- Ft/fő/nap

Általános iskolai napközi napi 3-szori étkezés

420,- Ft/fő/nap

a) tízórai

100,- Ft/fő/nap

b) ebéd

220,- Ft/fő/nap

c) uzsonna

100,- Ft/fő/nap

Általános iskolai napközi napi 2-szeri étkezés
a) tízórai

100,- Ft/fő/nap

b) ebéd

220,- Ft/fő/nap

320,- Ft/fő/nap

Általános iskola napi egyszeri főétkezés (ebéd)

220,- Ft/fő/nap

Középiskola napi egyszeri főétkezés (ebéd)

240,- Ft/fő/nap

2. számú melléklet a …../2016.(XII…..) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai térítési díjai (Áfa nélkül!)
2017/2018. nevelési évtől, 2017/2018. tanévtől
Bölcsőde napi 4-szeri étkezés

445,- Ft/fő/nap

a) reggeli

95,- Ft/fő/nap

b) tízórai

65,- Ft/fő/nap

c) ebéd
d) uzsonna

190,- Ft/fő/nap
95,- Ft/fő/nap

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül!)
2017/2018. nevelési év, 2017/2018. tanév
Óvoda napi 3-szori étkezés
d) tízórai
e) ebéd
f) uzsonna

380,- Ft/fő/nap
95,- Ft/fő/nap
190,- Ft/fő/nap
95,- Ft/fő/nap

Óvoda napi egyszeri főétkezés (ebéd)

190,- Ft/fő/nap

Általános iskolai napközi napi 3-szori étkezés

450,- Ft/fő/nap

d) tízórai

100,- Ft/fő/nap

e) ebéd

240,- Ft/fő/nap

f) uzsonna

110,- Ft/fő/nap

Általános iskolai napközi napi 2-szeri étkezés
c) tízórai

100,- Ft/fő/nap

d) ebéd

240,- Ft/fő/nap

Általános iskola napi egyszeri főétkezés (ebéd)

340,- Ft/fő/nap

240,- Ft/fő/nap

Indokolás
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló
rendelet-tervezethez
A Képviselő-testület 2014. márciusi ülésén rendeletet alkotott az étkezési és gondozási térítési
díjakról. Ezen 7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet jelenleg is hatályban van, módosítására
egy alkalommal, 2014. decemberében került sor.
A gyermekétkeztetési tevékenységet érintő változások miatt célszerű a 7/2014.(III.31.)
önkormányzati rendeletet és az azt módosító 25/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletet
hatályon kívül helyezni és új rendeletet alkotni a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól.
Részletes indoklás:
A gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatával a Képviselő-testület utoljára a 2014.
decemberi ülésén foglalkozott. A Képviselő-testület döntése értelmében 2015. január 1-től
emelkedtek az un. kisétkezések (tízórai, uzsonna) térítési díjai. Ennek indokát a közétkeztetésre
vonatkozó új táplálkozás-egészségügyi előírások adták: a gyakorlati tapasztalat szerint az új
előírások megdrágították a tízórait és az uzsonnát, mert a teljes kiőrlésű gabona alapú
élelmiszerek (pl. korpás kifli, magvas zsemle stb.) ára magasabb, mint a fehérlisztből
készülteké.

A 2016. évi áremelkedések és a 2017. évre előre jelzett emelkedések alapján (különösen a tejés tejtermékek, kenyér-pékáru drágulása várható) a diákélelmezési konyha vezetője
kezdeményezte az étkezési térítési díjak ismételt felülvizsgálatát. A gyermekétkeztetésben az
új tanévtől a tízórai és uzsonna térítési díjánál 10-10,- Ft-os, az ebéd esetében 20,- Ft-os
emelést javasol.
Az étkezési térítési díjak elmúlt évekbeli alakulását és a 2017. szeptember 1-től javasolt díjakat
összefoglalóan bemutatja az előterjesztéshez mellékelt táblázat. Mint a számadatokból látható,
a gyermekétkeztetés térítési díjai 2015. január 1. óta változatlanok.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja 1997. évi XXXI. tv. 151.§ (3) bekezdése
szerint az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.
A személyi térítési díj (azaz a gyermek, illetve szülője, gondviselője által fizetendő térítési díj) a
1997. évi XXXI. tv. 151.§ (4) bekezdése szerint = (intézményi tér. díj + Áfa) x igénybevett
étkezések száma, figyelembe véve a 1997. évi XXXI. tv. 21/B § szerinti normatív
kedvezményeket.
A gyermekétkeztetés térítési díjainál javasolt emelés természetszerűleg csak az étkezésért
ténylegesen fizető gyermekeket ill. szüleiket érinti. Ez viszonylag szűk kör, mert a gyermekek
mind nagyobb része megfelel az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés feltételeinek, így a
szülőt, gondviselőt fizetési kötelezettség nem terheli.
Az egységes óvoda-bölcsődei csoportba járó gyermekek (az óvodai csoportokkal azonosan) napi
3-szori étkezést kapnak, ezért külön bölcsődei étkezési térítési díj megállapítása 2015.01.01-től

nem volt indokolt. A bölcsődei ellátás 2017. szeptember 1-től kötelező feladat lesz, ezért a térítési
díj megállapítása újfent szükséges.
A középiskolai oktatás a Hunyadi Iskolában megszűnt, ezért a menza-díj megállapítása ezen
korosztályra okafogyottá vált.
A 7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet a felnőtt étkeztetésre vonatkozóan is megállapított
térítési díjakat. A felnőtt étkeztetést a Diákélelmezési Konyha szabad kapacitása teszi lehetővé.
A felnőtt étkeztetés (az un. vendég-étkeztetés, ill. étkeztetési szolgáltatás) díjának meghatározása
nem az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szól önkormányzati rendelet tárgyköre.
Az állami támogatás feltételrendszerének változása miatt napirenden van a Diákélelmezési
Konyha tevékenységének átszervezése. A felnőtt étkeztetésről és annak áráról a jövőben – az
átszervezéstől függően – a Képviselő-testület, vagy az étkeztetést végző szolgáltató dönt majd.
A fentiek alapján az előterjesztett rendelet-tervezet 1. számú mellékletében szereplő
intézményi térítési díjak megegyeznek a jelenleg még hatályos 7/2014.(III.31.) önkormányzati
rendelet szerinti díjakkal.
Az előterjesztett rendelet-tervezet 2. számú mellékletében szereplő intézményi térítési díjak
a Diákélelmezési Konyha vezetője által 2017. szeptember 1-től javasolt emelt díjak.

Az új rendelet 2017. február 1-jei hatályba léptetésével eleget teszünk a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 2.§ (3) bekezdésében foglaltaknak:
„(3) A jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon
rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre.”
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díj emelésének kérdését az önkormányzati
bizottságok 2016. december 6-i együttes ülésükön napirendre tűzték és megtárgyalták. A
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú igen szavazattal, a
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a rendelettervezetet támogatólag terjeszti a Képviselő-testület elé.

Jánoshalma, 2016. december 7.

Malustyik Béla sk.

Madarász Attila sk.

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság
elnöke

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi
Bizottság
elnöke

A gyermekétkeztetés térítési díjainak alakulása az elmúlt években és a 2017. szeptember 1-től javasolt díjak (Ft/fő/nap):
Megnevezés
Bölcsőde napi 4-szeri étkezés
- reggeli
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Óvodások napi 3-szori étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Óvoda napi egyszeri főétkezés
(ebéd)
Ált. iskola napi 2-szeri étkezés
- tízórai
- ebéd
Ált. iskola napi 3-szori
étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Menza díjak (csak ebéd)
- általános iskola
- gimnázium

Javaslat
2017.09.01-től

2008.03.01-től

2011.09.01-től

2012.06.01-től

2013.09.01-től

2014.05.01-től

2015.01.01-től

366
74
59
162
71
280
59
162
59

366
74
59
162
71
280
59
162
59

366
74
59
162
71
280
59
162
59

400
80
60
180
80
320
60
180
80

400
80
60
180
80
320
60
180
80

----------350
85
180
85

445
95
65
190
95
380
95
190
95

162

162

162

180

180

180

190

269
71
198

269
71
198

269
71
198

300
80
220

300
80
220

320
100
220

340
100
240

340

340

340

380

380

420

450

71
198
71
xxx
198
218

71
198
71
xxx
198
218

71
198
71
xxx
198
218

80
220
80
xxx
220
240

80
220
80
xxx
220
240

100
220
100
xxx
220
240

100
240
110
xxx
240
----

