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-----------------------------Előterjesztő aláírása

Jogszabállyal nem ellentétes
-----------------------------------Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Kővágóörsi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó település vonatkozásában, az általa alkotott, az óvodában
nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján.
A törvényességi felhívás érintette a kerekítés szabályainak alkalmazását, valamint a társult
települések véleményének kikérését.
Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott óvodai térítési díjról szóló
rendeletében is megtalálhatóak azok a hibák, melyeket a törvényességi felhívás érintett. Bár
nem a település rendelete érintett a törvényességi felhívásban, szükségesnek tartom ezeket a
hibákat javítani.
A jelenleg hatályos rendeletben nem került szabályozásra a társult település vélemény kérése,
ezért szükséges azt új rendeletben megállapítani, tekintettel arra, hogy a bevezető rész nem
módosítható.
A törvényességi felhívásban közölt megállapítások, illetve a diétás térítési díj emelésére
benyújtott kérelem miatt, előkészítésre került egy új rendelet tervezet.
A rendelet tervezet megalkotásakor figyelemmel voltunk
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. (továbbiakban: Jat.) törvényre,
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.)
Korm. rendeletre,
az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében a kerekítés szabályairól szóló 2008.
évi III. törvényre.
A rendeletet a Társulási megállapodás 5.4.2 pontja alapján Kővágóörs Község Önkormányzata
jogosult és köteles megalkotni. A Társult településeknek a rendelet megalkotásához
hozzájárulási kötelezettsége szükséges a Jat. 5.§ (1a) bekezdése értelmében.
A tízórai, ebéd uzsonna esetében külön nem került kimondásra, hogy az az intézményi térítési
díj, csak felsorolásra került, mint az intézményi térítési díj alkotó elemei.

Azért került így meghatározásra az intézményi térítési díj, mert így változatlan marad az
intézményi térítési díj a korábbihoz képest, valamint nem kerül sor külön számlázásra tízórai,
ebéd és uzsonna.
További változást jelentett a korábbi rendelethez képest, miszerint a szolgáltató a diétás étkezés
térítési díját meg kívánja emelni, november 1-től.
A Kővágóörs Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetését ellátó Káli–Gast Kft. Szolgáltató
érvényes szerződéssel rendelkezik a feladat ellátására.
A Szolgáltató jelezte, hogy 2018. november 1-től áremelkedést kíván érvényesíteni az általa
nyújtott diétás étkeztetés tekintetében. A diétás étkeztetést a Szolgáltató is más Szolgáltatótól
történő beszerzés útján biztosítja, aki az árait szeptember 1-től megemelte.
Az ár módosításának kezdeményezésére a Szolgáltató a „Vállalkozói Szerződés”-ben foglaltak
alapján jogosult.
Az árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (..….) önkormányzati rendelete az óvodában nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben
alkalmazható kedvezmény megállapításáról.
Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet vonatkozásában a szolgáltató által érvényesíteni
kívánt díj alapján, a nyersanyagár figyelembe vételével kerül
megállapításra az intézményi térítési díj, valamint a diétás
intézményi térítési díj, mely gyermekétkeztetés esetében a
rezsiköltséget nem tartalmazza.
Költségvetési hatása: A Társulás ( fenntartó önkormányzatok ) költségvetésében biztosítani
szükséges a gyermekétkeztetés vonatkozásában megjelenő
térítési díj rezsiköltség + Áfa összegét, figyelemmel az ingyenes
igénybevételre és az igényelt normatívára.
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Azonos témában más települést érintő
törvényességi felhívásra figyelemmel, valamint a szolgáltató
áremelkedésre benyújtott kérelme miatt szükséges.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Jogszabálysértés további
fennállása, törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek
alkalmazása.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi:

INDOKOLÁS:
A rendelet 1.§ (1) bekezdésben megállapításra került az óvodában alkalmazott
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja, amely a nyersanyag költséget tartalmazza, ÁFA
nélkül.
Az 1.§ (2) bekezdésében felsorolásra került a gyermekétkeztetés intézményi térítési díj
tartalma: tízórai, ebéd, uzsonna és azok díjai a nyersanyagköltség alapján.
A 2.§ (1) bekezdésében megállapításra került az óvodában alkalmazott diétás
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja, amely a nyersanyag költséget tartalmazza, ÁFA
nélkül.
A 2.§ (2) bekezdésében felsorolásra került a diétás gyermekétkeztetés intézményi térítési díj
tartalma: tízórai, ebéd, uzsonna és azok díjai a nyersanyagköltség alapján.
A 3. §-ban a korábbi rendeletben is meghatározott kedvezmények kerültek beépítésre.
A 4.§ (1) bekezdésében a rendelet hatálybalépése került megállapításra.
A 4.§ (2) bekezdésében a korábbi rendelet került hatályon kívül helyezésre, a jogszabály
szerkesztés szabályaira tekintettel
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2018.(…...) önkormányzati rendelete
az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható
kedvezmény megállapításáról
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21/A.§ (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az óvodafenntartó társulásban résztvevő Önkormányzat Képviselő-testülete – Kékkút
Község Önkormányzat Képviselő-testülete - hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § (1) Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Napköziotthonos
Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját, a napi háromszori étkezés, tízórai, ebéd uzsonna, - vonatkozásában a nyersanyagköltséggel egyező mértékben, általános
forgalmi adó nélkül 520,-Ft/nap összegben állapítja meg.
(2) A nyersanyagköltséget a tízórai tekintetében 87,-Ft/nap, az ebéd tekintetében 346,-Ft/nap,
az uzsonna tekintetében 87,-Ft/nap összegben kell figyelembe venni.
2. § (1) Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Napköziotthonos
Óvodában nyújtott diétás gyermekétkeztetés intézményi térítési díját, a napi háromszori
étkezés, - tízórai, ebéd, uzsonna, - vonatkozásában a nyersanyagköltséggel egyező mértékben,
általános forgalmi adó nélkül 410,-Ft/nap összegben állapítja meg.
(2) A nyersanyagköltséget a tízórai tekintetében 86,-Ft/nap, az ebéd tekintetében 224,-Ft/nap,
az uzsonna tekintetében 100,-Ft/nap összegben kell figyelembe venni.

3.§ Kővágóörs Község Önkormányzata a kővágóörsi lakóhellyel rendelkező
gyermekétkeztetésben részesülő óvodai nevelésben vagy általános iskolai oktatásban részt vevő
gyermekek számára – függetlenül attól, hogy mely településen levő oktatási intézménybe járnak
– az alábbi kedvezményt biztosítja:
a) azon gyermekek esetében, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése alapján 50 % normatív
kedvezményben részesülnek, a fennmaradó 50 %-ot átvállalja;
b) azon gyermekek esetében, akik a Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján normatív
kedvezményben nem részesülnek, az intézményi térítési díjból 50 % kedvezményt biztosít.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az óvodában
nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló 4/2012.(III.19.) önkormányzati rendelete.
Horváth Dezső
polgármester
A kihirdetés napja: 2018. …

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határozati Javaslat:
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs Község
Önkormányzatának az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a
gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló rendelet
tervezetet megismerte azt az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Kővágóörs község Polgármesterét a
döntésről értesítse.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal

