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Előterjesztés
Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás
2014. december 2-i nyilvános Társulási Tanács ülésére
Tárgy: Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a
gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/2012.(III.19.)
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyása.
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előkészítette: Tóthné Titz Éva aljegyző,

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

Jogszabállyal nem ellentétes
-----------------------------------Dr. Szabó Tímea jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!
Az óvodai gyermekétkeztetés térítési díja szabályainak meghatározásáról a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.)151. §-a rendelkezik.
A Gyvt. 151.§ (2) bekezdés értelmében „….a települési önkormányzat az általa fenntartott
óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
nevelési oktatási intézményben, ….a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési
napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további
étkezést.”
Ez alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkezetés személyi térítési
díját az intézményvezető a fenti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az
igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt-ben meghatározott normatív
kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. A Gyvt. az alábbi úgynevezett
normatív kedvezményeket biztosítja:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az intézményi
térítési díj 100 %-a
- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50
%-a
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeke után az intézményi térítési díj 50 %-a.
A hatályos 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet tartalmazza az óvodai gyermekétkeztetés
intézményi térítési díját.
Tekintettel a központi szabályok változására, (a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet) mely a szolgáltató részére
szigorú előírásokat fogalmaz meg a közétkeztetés vonatkozásában, a Szolgáltató jelezte, hogy
2015. január 1-től a mellékelten megküldött árajánlat alapján tudja biztosítani a szolgáltatást,
így szükséges a rendeletet módosítani.

A rendelet-tervezet tartalmazza az intézményi térítési díj meghatározását az 1. §-ban.
A Szolgáltató a tízórai nyersanyag költségét 80,-Ft+ÁFA/adag összegben határozta meg, az
ebéd nyersanyag költsége 300,-Ft+ÁFA/adag, az uzsonna 80,-Ft+ÁFA/adag összegben került
meghatározásra. Az óvodások napi háromszori étkezése nyersanyagérték alapján összesen
460,-Ft+ÁFA/nap.
A napi háromszori étkezés eladási ára tehát nyersanyag költség 460,-Ft+ÁFA + rezsiköltség
123,-Ft+Áfa összeg (583,-Ft+ÁFA), melyből rezsiköltség az önkormányzatok/társulás
költségvetését terheli.
A 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-ában a Képviselő-testület kedvezményeket
biztosított:
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.
Amennyiben ezt nem kívánja a Képviselő-testület megváltoztatni, akkor nem szükséges a 2.
§-t módosítani.
INDOKOLÁS
A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda fenntartója 2013. július 1-től a jogi személyiségű
Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás. A
Társulási megállapodás 5.4.2. pontja kimondja, hogy a „Társult önkormányzatok vásárolt
élelmezéssel biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéről, intézményi térítési díjának
megállapításáról szóló rendelet (továbbiakban: rendelet) alkotására Kővágóörs Község
Önkormányzata Képviselő-testületét (továbbiakban: kijelölt önkormányzat) jelölik ki.”
Tekintettel a társulási megállapodásra Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
jogosult a rendelet módosítására és újraalkotására a társult települések képviselő-testületeinek
jóváhagyásával. A szolgáltató a központi szabályok megváltozása, annak való megfelelés
miatt nyújtotta be ajánlatát az áremelkedés vonatkozásában, mely 2015. január 1-től lenne
hatályos, amennyiben a Társulási Tanács és a Képviselő-testületek az ajánlatot és erre
tekintettel a rendeletet elfogadásra javasolják.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (..….) önkormányzati az óvodában nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben
alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/ 2012. (III.
19.) önkormányzati rendelete módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: A nyersanyagár figyelembe vételével kerül megállapításra az
intézményi térítési díj, mely gyermekek esetében a
rezsiköltséget nem tartalmazza.
Költségvetési hatása:
A Társulást fenntartó önkormányzatoknak költségvetésében
biztosítani szükséges a gyermekétkeztetés vonatkozásában
megjelenő térítési díj rezsiköltség + Áfa összegét.
Környezeti, egészségi következményei: a közétkeztetés igénybevevőinek (óvodások)
egészségesebb étkeztetése.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb szintű jogszabályoknak való
megfelelés miatt a szolgáltatói árak emelkedésének biztosítása.
A

rendelet

megalkotása

elmaradása esetén várható következmények: a rendelet
megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként
jogszabálysértés valósulna meg, törvényesen a szolgáltató által
rögzített árak csak így érvényesíthetők és a díjak ennek
figyelembe vételével alkalmazhatóak.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.

