Jánoshalma Városi Önkormányzat
……./2017.(XII…..) önkormányzati rendelet-tervezete
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 20/2016.(XII.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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.§ Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjairól szóló 20/2016. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. §. (1) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2017/2018.
nevelési évre, valamint a 2017/2018. tanévre az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2018/2019. nevelési
évtől, valamint a 2018/2019. tanévtől a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.”
2.§ E rendelet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

1. számú melléklet a …../2017.(XII…..) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai térítési díjai (Áfa nélkül!)
a 2017/2018. nevelési évben, 2017/2018. tanévben
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

Óvoda napi 3-szori étkezés
a) tízórai
b) ebéd
c) 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

a) tízórai

100,- Ft/fő/nap

b) ebéd

240,- Ft/fő/nap

c) uzsonna

110,- Ft/fő/nap

Általános iskolai napközi napi 2-szeri étkezés
a) tízórai

100,- Ft/fő/nap

b) ebéd

240,- Ft/fő/nap

Általános iskola napi egyszeri főétkezés (ebéd)

340,- Ft/fő/nap

240,- Ft/fő/nap

2. számú melléklet a …../2017.(XII…..) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül!)
2018/2019. nevelési évtől, 2018/2019. tanévtől
Bölcsőde napi 4-szeri étkezés

490,- Ft/fő/nap

a) reggeli

110,- Ft/fő/nap

b) tízórai

70,- Ft/fő/nap

c) ebéd

200,- Ft/fő/nap

d) uzsonna

110,- Ft/fő/nap

Óvoda napi 3-szori étkezés

420,- Ft/fő/nap

a) tízórai

110,- Ft/fő/nap

b) ebéd

200,- Ft/fő/nap

c) uzsonna

110,- Ft/fő/nap

Óvoda napi egyszeri főétkezés (ebéd)

200,- Ft/fő/nap

Általános iskolai napközi napi 3-szori étkezés

500,- Ft/fő/nap

a) tízórai

120,- Ft/fő/nap

b) ebéd

250,- Ft/fő/nap

c) uzsonna

130,- Ft/fő/nap

Általános iskolai napközi napi 2-szeri étkezés
a) tízórai

120,- Ft/fő/nap

b) ebéd

250,- Ft/fő/nap

Általános iskola napi egyszeri főétkezés (ebéd)

370,- Ft/fő/nap

250,- Ft/fő/nap

Indokolás
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 20/2016.(XII.20.)
önkormányzati rendelet módosításához
A Képviselő-testület legutóbb 2016. decemberi ülésén vizsgálta felül a gyermekétkeztetés
térítési díjait, akkor ezt a gyermekétkeztetési tevékenységet érintő változások tették indokolták.
2017. január 1-től az önkormányzat az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetését már nem saját
fenntartású konyhával, hanem gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítja. A
szervezeti változtatásra a feladathoz kapcsolódó állami támogatás feltételrendszerének
változása miatt volt szükség.
Az önkormányzat szolgáltató partnere a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.
Taskovics Péterné ügyvezető a 2018. évre előre jelzett nyersanyag áremelkedések és a kötelező
béremelések ismeretében jelezte, hogy a Kft a szolgáltatási árait nem tudja tartani, ezért
kezdeményezte az étkezési nyersanyagnormák ismételt felülvizsgálatát. Az általa jelzett
emelés (korosztálytól és étkezési formától függően) 5,- Ft és 20,- Ft közötti.
Az étkezési térítési díjak elmúlt évekbeli alakulását és a 2018. szeptember 1-től javasolt díjakat
összefoglalóan bemutatja az előterjesztéshez mellékelt táblázat.
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.
A 2017. első 11 hónapjában gyermekétkeztetést igénybevevők létszámáról, az általuk
elfogyasztott adagok számáról részletes adatok a mellékelt táblázatokban találhatók.
A táblázatok mutatják a 100%-os vagy 50%-os normatív kedvezményben részesülők és az
étkezésért teljes árat fizetők létszámadatait is.
Az előterjesztett rendelet-tervezet 1. számú mellékletében szereplő intézményi térítési díjak
megegyeznek a jelenleg a hatályos 20/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet szerinti díjakkal.
Az előterjesztett rendelet-tervezet 2. számú mellékletében szereplő intézményi térítési díjak
a 2018. szeptember 1-től javasolt emelt díjak.
Az előterjesztés azért került a 2017. decemberi ülés napirendjére, mert hamarosan kezdődik a
2018. évi tervezőmunka és az esetleges emelés befolyásolja az önkormányzat és a Gyermeklánc
Óvoda és Bölcsőde 2018. évi bevételei és kiadásai.

A 2018. augusztus 1-jei hatályba léptetés magyarázata: az új díjtételek a javaslat szerint 2018.
szeptember 1-től lépnek életbe. A szeptemberi étkezési díjak befizetése augusztus hónapban
esedékes.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díj emelésének kérdését az önkormányzati bizottságok
2017. december 14-i együttes ülésükön tárgyalják. A bizottságok véleményét, javaslatát a
bizottsági elnökök az ugyanezen napra kitűzött Képviselő-testületi ülésen ismertetik.
Jánoshalma, 2017. december 7.
Czeller Zoltán
polgármester

A gyermekétkeztetés térítési díjainak alakulása az elmúlt években és a 2018. 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

2008.03.01-től
2013.08.31-ig

2013.09.01-től
2014. 12.31-ig

2015.01.01-től

2017.09.01-től

Javaslat
2018.09.01-től

366
74
59
162
71
280
59
162
59

400
80
60
180
80
320
60
180
80

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

445
95
65
190
95
380
95
190
95

490
110
70
200
110
420
110
200
110

162

180

180

190

200

269
71
198
340
71
198
71
xxx
198
218

300
80
220
380
80
220
80
xxx
220
240

320
100
220
420
100
220
100
xxx
220
240

340
100
240
450
100
240
110
xxx
240
----

370
120
250
500
120
250
130
xxx
250
----

