3. napirend
Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől
4266 Fülöp, Arany János út 19.
Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com
ELŐTERJESZTÉS
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó soros
ülésére a Fülöp Község Önkormányzat által nyújtott ellátások intézményi térítési
díjainak megállapítására.
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban
Szt.), valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján a szolgáltatási önköltséget és az intézményi térítési díjakat a tárgyév április 1.
napjáig kell megállapítani. Ennek érdekében készült a jelen előterjesztés.
Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A fenntartó
azonban az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben is
meghatározhatja. A jóváhagyott intézményi térítési díj év közben egy alkalommal
korrigálható.
A térítési díj fizetésére kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető
konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor
írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj
összegét.
A személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és
vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell
megállapítani.
Az Szt. 92. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a települési önkormányzat rendeletet
alkot.
A rendeletet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2015. (II.26.) ÖR, illetve a
gyermekétkeztetés vonatkozásában 4/2009. (II. 10.) KT számmal fogadta el.
A térítési díjak alapja a nyersanyagnorma értéke, amely meghatározását a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30) EMMI rendelet írja
elő.

A rendelet meghatározza korcsoportonkénti bontásban az 1 főre, 1 étkezés során biztosítandó
ételek mennyiségét, az ételsorok változatosságát, a naponta biztosítandó élelmiszereket,
élelmiszer csoportokat. A Képviselő-testület a 19/2015. (III. 31.) KT. számú határozatával
megállapította a 2015. május 1. napjától alkalmazandó gyermek és felnőtt étkeztetési
nyersanyag normákat.
A 2016. évi költségvetési törvényben új jogcímként jelent meg a rászoruló gyermekek
szünidei étkeztetése. Ennek alapján az önkormányzatnak biztosítania kell a bölcsődés kortól a
tanulók 18. életévéig a szünidőkben a napi déli meleg főétkezést a szülő kérésére a hátrányos
helyzetű és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek részére.
Emiatt szükséges felülvizsgálnunk a nyersanyag normát, és meghatározni azt a bölcsődés
korúak részére is. Az élelmezésvezető elkészítette a fent hivatkozott jogszabálynak
megfelelően a szükséges nyersanyagok költségszámítását. Javaslata alapján a normák az
alábbiak szerint alakulnak:
Megnevezés
Óvoda
- ebből: tízórai
ebéd
uzsonna
Ált.Isk.napközi 3x-i étk.
- ebből: tízórai
ebéd
uzsonna
menza
Szünidei étkeztetés
- bölcsődés korú
- óvodás korú
- általános iskolás korú
- középiskolás korú
Munkahelyi étkeztetés
Felnőtt ebéd

Régi norma (Ft)
270
50
170
50
360
55
250
55
250

Javasolt új
norma (Ft)
330
47
236
47
437
63
311
63
311

348
348

197
236
311
405
405
405

változás %-ka
122,22
94
138,82
94
121,39
114,55
124,4
114,55
124,4

116,38
116,38

A nyersanyagnormák ÁFA nélkül, forintban vannak meghatározva!

A Fülöp Község Önkormányzat által biztosított szolgáltatásokra vonatkozóan a
jogszabályoknak megfelelően az önköltségszámítások és az intézményi térítési díjak
kiszámítását az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az intézményi térítési díjakat az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani.

Fentiek miatt a gyermekétkeztetés a Gyvt-ben és külön jogszabály szerint dokumentált
szolgáltatási önköltségei (nyersanyag norma) változnak, emelkednek, illetve a szünidei
étkeztetésben részesülő korosztály részére megállapításra kerülnek. A fenntartónak a Gyvt.
147.§ (4) bekezdése szerint lehetősége van arra, hogy az intézményi térítési díjat a jogszabály
szerint dokumentált szolgáltatási önköltségnél (nyersanyagnorma) alacsonyabb összegben
állapítsa meg.
Ezen rendelkezés alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület határozatban rendelkezzen a
szünidei étkeztetéssel szükségessé vált szolgáltatási önköltség megállapításáról, az intézményi
gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról és az intézményi térítési díjat
módosításától tekintsen el. Az intézményi térítési díj mértékét a 12/2013.(VII.31.) KT. sz.
rendelettel módosított 4/2009.(II.10.) KT. sz, rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
összegben javaslom.
A tanyagondnoki szolgáltatás önköltség számítása alapján a települési támogatás és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletet
módosítani szükséges.
Kérem az előterjesztés 2. számú melléklete szerint a rendelet és a határozat-tervezet
elfogadását!

Fülöp, 2016. március 21.

Hutóczki Péter
polgármester

1. számú melléklet
Felnőtt étkezés
A 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet alapján számított napi nyersanyag norma összege 405.Ft/ebéd, egy ebéd előállításának rezsi költsége 302.-Ft, a teljes költsége pedig 707.-Ft.
Jogszabály alapján kiszámított intézményi térítési díj nettó értéke: kerekítve 705.Ft/adag
Tanyagondnoki szolgáltatás
2016. évi önköltség: 4.763.138 Ft.
Szolgáltatási egység meghatározása: szolgáltatási óra (1 fő tanyagondnok napi 8 órás
munkaidőben 21 nap x 8 óra x 12 hónap = 2016 óra)
Intézményi térítési díj: 4.763.138 Ft – 2.500.000 Ft állami támogatás = 2.263.138 .Ft.
2.263.138 : 2016 = 1.123.- Ft/óra
A SZ. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj 1.123.- Ft/óra.
A ténylegesen alkalmazandó intézményi térítési díj nulla forint, mivel a szolgáltatást
ingyenesen kell biztosítani.
Gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége és intézményi térítési díja
Napközi Otthonos Óvoda
A 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet alapján számított napi nyersanyag norma összege
háromszori étkezésre 330.-Ft
Nyersanyagköltség:
Ebből:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

330.- Ft.
47.- Ft.
236.- Ft.
47.- Ft.

Iskolai Napközi Otthon
A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján számított napi nyersanyag norma összege
háromszori étkezésre 437.-Ft
Nyersanyagköltség:
Ebből:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

437.- Ft.
63.- Ft.
311.- Ft.
63.- Ft.

Menza
A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján számított napi nyersanyag norma összege 311.Ft/ebéd
Nyersanyagköltség

311.- Ft.

Szünidei étkeztetés
A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján számított napi nyersanyag norma összege:
- bölcsődés korú gyermekek részére
197.-Ft/ebéd,
- óvodás korú gyermekek részére
236.-Ft/ebéd,
- általános iskolás korú gyermekek részére 311.-Ft/ebéd,
- középiskolás korú gyermekek részére
405.-Ft/ebéd,
Gyermekétkeztetés nettó nyersanyagnormája, szolgáltatási önköltsége:
óvodai ellátásban részesülőkre vonatkozóan 330.- Ft/nap
iskolai napközi ellátásban részesülőknek 437.- Ft/nap
iskolai menza ellátásban részesülőknek 311.- Ft/adag
a szünidei étkeztetést törvény szerint ingyen kell biztosítani.
(Jogszabály alapján kiszámolt intézményi térítési díjat javaslom alacsonyabb összegben, a
2013. évben megállapított szinten megállapítani)

2.számú melléklet
Határozati javaslat:
……../2016. (III. 31.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a.) a felnőtt étkezés térítési díjának megállapításához és
b.) az intézményi étkezetés térítési díjának megállapításához, illetve a szünidei
gyermek étkeztetés ingyenes biztosításához a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§. (1)
bekezdésében foglaltak alapján a külön jogszabály szerint dokumentált
szolgáltatási önköltséget és nyersanyagnormákat fogadja el:
1.Felnőtt étkeztetés
a.) Étkeztetés nyersanyagnormája
405.- Ft.
b.) Étkeztetés szolgáltatási önköltsége
707.- Ft
c.) Felnőtt étkeztetés térítési díja
705.- Ft
d.) Munkahelyi étkeztetés térítési díja
527.- Ft
( Az önkormányzat és intézményei állandó alkalmazottai részére a felnőtt
étkeztetés díjából a rezsi költség 50%-os mértékéig kedvezményt biztosít)
2. Gyermekétkeztetés Gyvt. 147.§. (3) bek. szerint meghatározott szolgáltatási
önköltsége, nyersanyagnormái
a.) Napközi Otthonos Óvoda
Nyersanyagköltség:
 Ebből:
 Tízórai:
 Ebéd:
 Uzsonna:
Iskolai Napközi
Nyersanyagköltség:
Ebből:
 Tízórai:
 Ebéd:
 Uzsonna:

330.- Ft.
47.- Ft.
236.- Ft.
47.- Ft.

437.- Ft.
63.- Ft.
311.- Ft.
63.- Ft.

Menza
Nyersanyagköltség

311.- Ft.

Szünidei étkeztetés ebéd:
 Bölcsődés korú
 Óvodás korú
 Általános iskolás korú
 Középiskolás korú

197.- Ft.
236.- Ft.
311.- Ft.
405.- Ft.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
intézményi gyermekétkeztetés Gyvt. 147.§. (1) bekezdése szerint kiszámított
intézményi térítési díjat alacsonyabb összegben állapítja meg.
Az óvodai, az iskolai napközi és az iskolai menza intézményi térítési díjai a
12/2013.(VII.31.) KT. sz. rendelettel módosított 4/2009.(II.10.) KT. sz, rendelet 1.
sz. mellékletében meghatározott összegben állapítja meg, ezért az önkormányzati
rendelet módosítása nem indokolt.
Alkalmazandó térítési díjak hivatkozott rendelet alapján:
Napköz Otthonos Óvoda esetén

270.- Ft.

Általános Iskolai oktatásban résztvevő gyerekek esetén
Napközi:
360.- Ft.
Menza
250.- Ft.
A megállapított összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetés biztosító intézmény vezetőjét
tájékoztassa a 2016. május 1. napjától alkalmazandó térítési díjakról.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. április 15.

RENDELET-TERVEZET:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. (III…….) Önkormányzati rendelet-tervezete
A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§. 8a.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás és szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének 1. sz.
melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2.§.
Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszíti.

Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2016. március……
Dr. Csősz Péter
jegyző
1. számú melléklet a……/2015. (III……...) számú önkormányzati rendelethez
Alapellátás keretén belül nyújtott
1. Tanyagondnoki szolgáltatás
Számított térítési díj (szolgáltatási önköltség) :
Ténylegesen alkalmazott térítési díj:

1.123- Ft/óra
0 Ft (térítésmentes)

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Rendelet-tervezet
megnevezése

…./2016. (III…….) Önkormányzati rendelet tervezete
A települési támogatás és szociális ellátások helyi
szabályairól
szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Társadalmi hatás

Nincs

Gazdasági hatás

Nincs.

Költségvetési hatás

Az Szt. szabályai szerint a fenntartó minden év április 1-ig
köteles az általa biztosított szociális szolgáltatások
önköltségszámítását elvégezni, és azt megállapítani, illetve a
térítési díjakat tartalmazó rendeleteit felülvizsgálni a
költségvetési egyensúly biztosítása érdekében

Környezeti
következmények

Nincs.

Egészségi
következmények

Nincs.

Adminisztrációs terhek

A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre
minimális hatása, , melyet a Közös Önkormányzati Hivatal
köteles biztosítani

A rendelet
megalkotásának
szükségessége

A rendelet megalkotását az Szt. vonatkozó szabályai teszik
szükségessé

A jogalkotás
elmaradásának várható
következményei

Jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget az önkormányzat

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

INDOKOLÁS
1.§-hoz:
A tanyagondnoki szolgáltatás intézményi térítési díjának és szolgáltatási önköltségének
megállapítása
2.§-hoz
Hatályba lépetető rendelkezés

Fülöp, 2016. március 21.

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző sk.

