4. NAPIREND
Előterjesztés
Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás
2018. február 20-i nyilvános Társulási Tanács ülésére
Tárgy: A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló
döntés és rendelet módosításának elfogadása.
Előterjesztő: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Előkészítette: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző,

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

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

Tisztelt Társulás Tanács!
A.) A Kővágóörs Óvoda gyermekétkeztetését végző Káli–Gast Kft. Szolgáltató érvényes
szerződéssel rendelkezik a feladat ellátására.
A Szolgáltató jelezte, hogy 2018. április 1-től áremelkedést kíván érvényesíteni az általa
nyújtott szolgáltatás tekintetében. Az áremelés indokaként a minimálbér és garantált
bérminimum emelését és erre tekintettel az egyéb áremeléseket fogalmazta meg.
Az ár módosításának kezdeményezésére a „Vállalkozói Szerződés” 8. pontjára tekintettel
jogosult.
Az árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi.
Tájékoztatásként: a jelenleg érvényben lévő vállalkozói szerződésben rögzített árak a
következők:
8.1. Általános étrend esetében,
a) tízórai:
140,-Ft/nap/fő;
b) ebéd:
610,-Ft/nap/fő;
c) uzsonna:
140,-Ft/nap/fő;
d) háromszori étkezés:
890,-Ft/nap/fő,
mely összegek az alábbi nyersanyagnormát tartalmazzák:
e) tízórai:
105,-Ft/nap/fő
f) ebéd:
422,-Ft/nap/fő
g) uzsonna: 105,-Ft/nap/fő
h) háromszori étkezés: 632,-Ft/nap/fő”
8.2. Diétás étrend esetében:
a) tízórai: 490,-Ft/nap/fő;
b) ebéd:
740,-Ft/nap/fő;
c) uzsonna:
510,-Ft/nap/fő;
d) háromszori étkezés: 1740,-Ft/nap/fő,
mely összegek az alábbi nyersanyagnormát tartalmazzák:
e) tízórai: 58,-Ft/nap/fő
f) ebéd:
160,-Ft/nap/fő
g) uzsonna: 72,-Ft/nap/fő

h) háromszori étkezés: 290,-Ft/nap/fő
A jelenleg érvényes arákhoz képest az általános étrend tekintetében 5,6%-os áremelkedést
javasolt a szolgáltató, mely a teljes (áfás) árban 890,-Ft-ról 940,-Ft-ra történő áremelést mutat.
A diétás étkeztetés tekintetében 3%-os áremelkedést javasolt a szolgáltató, mely a teljes (áfás)
árban 1740,-Ft-ról 1790,-Ft-ra történő áremelést mutat.
Az árajánlat figyelembe vételével elkészítésre került a Vállalkozói Szerződés módosításának
tervezete, mely a Szolgáltató által jelzett árat tartalmazza.
Az árajánlat figyelembe vételével elkészítésre került a Vállalkozói Szerződés módosításának
tervezete, mely a Szolgáltató által jelzett árat tartalmazza.
TERVEZET
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
( a 2016. február 15-én kelt
Kővágóörs Óvoda megrendelő valamint a Káli-Gast Kft. Szolgáltató között)
1. A Vállalkozói Szerződés 8.1. pontja és 8.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.1. Általános étrend esetében,
a) tízórai:
146,-Ft/nap/fő;
b) ebéd:
648,-Ft/nap/fő;
c) uzsonna:
146,-Ft/nap/fő;
d) háromszori étkezés:
940,-Ft/nap/fő,
mely összegek az alábbi nyersanyagnormát tartalmazzák:
e) tízórai:
110,-Ft/nap/fő
f) ebéd:
440,-Ft/nap/fő
g) uzsonna: 110,-Ft/nap/fő
h) háromszori étkezés: 660,-Ft/nap/fő”
8.2. Diétás étrend esetében:
a) tízórai:
496,-Ft/nap/fő;
b) ebéd:
778,-Ft/nap/fő;
c) uzsonna:
516,-Ft/nap/fő;
d) háromszori étkezés:
1790,- Ft/nap/fő,
mely összegek az alábbi nyersanyagnormát tartalmazzák:
e) tízórai:
61,-Ft/nap/fő
f) ebéd:
164,-Ft/nap/fő
g) uzsonna: 73,-Ft/nap/fő
h) háromszori étkezés: 298,-Ft/nap/fő
2. A Vállalkozói Szerződés módosítása 2018. április 1-én lép hatályba.
3. A „Vállalkozói Szerződés” a többi pont tekintetében változatlanul marad.
4. A jelen szerződés módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.

Kővágóörs, 2018. február ...

…………………………………….
Velláné Kondor Katalin
Óvodavezető

……………………………………
Káli –Gast Kft. Csepeli Veronika
Szolgáltató

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.
Határozati Javaslat:
Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a Káli-Gast Kft. Szolgáltató által érvényesíteni kívánt étkezési térítési
díjat elfogadja, a Vállalkozói Szerződés módosítását az előterjesztés szerint módosítja.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Felelős: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2018. február március 1.

Tisztelt Társulási Tanács!
B.) A Káli-Gast Szolgáltató Kft. az óvoda gyermekétkeztetés tekintetében 2018. április 1-től
érvényesíteni kívánt díja alapján, előkészítésre került annak rendeletben történő módosítása.
A gyermekétkeztetés tekintetében több jogszabály változás történt az elmúlt időszakban.
Az étkezést ingyenesen igénybe vevők köre az óvodások tekintetében kibővült, (2015.
szeptember 1-től) valamint a szünidei gyermekétkeztetés vonatkozásában, annak kötelező
szolgáltatására tekintettel. (2016. január 1.)
INDOKOLÁS
A Szolgáltató áremelési igénye alapján,- annak elfogadását követően, - szükséges annak
rendeleti szintű továbbkövetése.
1.§-ban szabályozásra került az emelt díjakkal meghatározott (általános étrend és diétás étrend
tekintetében) gyermekétkeztetés intézményi térítési díja, tízórai, ebéd, uzsonna bontásban,
mely a nyersanyag normát tartalmazza.
2.§-ban a rendelet hatályba lépésének a napja került meghatározásra.

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 szóló 4/2012.
(III.19.) önkormányzati rendelete módosításáról.
Társadalmi-gazdasági hatása: A szolgáltató által érvényesíteni kívánt emelt díj alapján, a
nyersanyagár figyelembe vételével kerül megállapításra az
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: A szolgáltatás árának rendeleti szintű szabályozása.
Jogszabályi megfelelés a szabályozásra.
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: forrás biztosítása,
normatíva igénylés

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../2018.(…) önkormányzati rendelete
az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben
alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/2012. (III.19.) önkormányzati
rendelete módosításáról
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 Önkormányzatok Képviselő-testületei –Kékkút
Község Önkormányzat Képviselő-testülete - hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az óvodában nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény
megállapításáról szóló 4/ 2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. §
(1) Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi
Napköziotthonos Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját általános
forgalmi adó nélkül az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tízórai: 87 Ft / nap;
b) ebéd: 346 Ft / nap;
c) uzsonna: 87 Ft / nap;
d) háromszori étkezés: 520,-Ft / nap
(2) Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi
Napköziotthonos Óvodában nyújtott diétás gyermekétkeztetés intézményi térítési díját,
általános forgalmi adó nélkül az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tízórai: 48 Ft / nap;
b) ebéd: 129 Ft / nap;
c) uzsonna: 58 Ft / nap;
d) háromszori étkezés: 235 Ft / nap”
2. § Ez a rendelet 2018. április 1-én lép hatályba.
Horváth Dezső
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

A kihirdetés napja: 2018.
Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határozati Javaslat:
Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet
módosítását az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Felelős: Horváth Dezső Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2018. azonnal

