2018. december 13. Képviselő-testületi ülés
Előterjesztés
3. napirendi pont - Döntés a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról,
rendeletalkotás;
Előadó: Ambrus Gellért;
Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a
gyermekétkeztetéssel, valamint az azzal kapcsolatos fenntartóra (önkormányzat) háruló kötelezettségekről:
„Gyermekétkeztetés
21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő,
törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt.
hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére
a) a bölcsődében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás
keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya
alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés],
g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári
szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).

(2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről
érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.
Intézményi gyermekétkeztetés
21/A. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos
intézményben
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezést,
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos
nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.
(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az
ebéd külön is igényelhető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a települési önkormányzat
aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá
ab) a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (e §
alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési- oktatási intézményben,
b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben,
c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben.
Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át
vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára
nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben
három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes
intézményi gyermekétkeztetésben;
c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés
alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.
(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához
közös háztartásban élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint
szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.
(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő
családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket,
c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.
(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében
fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága
alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell.
(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.
(7) Ha a tanuló - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulószerződése alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes
étkeztetésre, ugyanazon étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést nem veheti
igénybe.
(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem
álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem jogosult ingyenes és kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetésre.

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele
befejezéséig kell biztosítani.
Szünidei gyermekétkeztetés
21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg
főétkezést
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
részére ingyenesen biztosítja, és
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.
(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére
biztosítani.”
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért,
valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése szerint a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami - a
gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési díjat a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembe
vételével kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg.
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat
biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj
megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben
felmerülő nyersanyagköltséget.
(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az
igénybe vett étkezések számának, valamint az 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ha a fenntartó
kizárólag a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi térítési díj meghatározásánál a 150.
§ (1)-(3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4a) Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, a (4) bekezdés alkalmazásában intézményvezető alatt a települési önkormányzat azon
intézményének vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését
vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a települési önkormányzathoz
fordulhat. Ha a települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, a személyi térítési díj megállapítására, annak
vitatására, csökkentésére és elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja meg.”
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Vámosszabadi Tagiskolájában a gyermekétkeztetés vásárolt szolgáltatással valósul meg.
A gyermekétkeztetést nyújtó Öreg Duna Vendéglőtől érkezett árajánlat a térítési díj megemelése tárgyában, mely árajánlatot jelen előterjesztéshez
csatoltunk.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekétkeztetés térítési díjának megemelésére legutóbb 2017. október 1. napjától került sor.

ÓVODA

ISKOLA

Csak ebéd
(menza)

NYERSANYAGKÖLTSÉG
(Ft/nap)
403,8
tízórai: 115,2
ebéd: 216,5
uzsonna: 72,1
515,6
tízórai: 130,3
ebéd: 295,3
uzsonna: 90
295,3

ÁFA
(Ft/nap)
109
31,1
58,5
19,5

TÉRÍTÉSI DÍJ
ÖSSZESEN
(Ft/nap)
512,8
146,3
275
91,6

35,2
79,7
24,3
79,7

165,5
375
114,3
375

2019. január 2. napjától érvényes térítési díjak

ÓVODA

NYERSANYAGKÖLTSÉG
(Ft/nap)
423,5

ÁFA
(Ft/nap)
114,3

TÉRÍTÉSI DÍJ
ÖSSZESEN
(Ft/nap)
537,8

tízórai: 118,0
ebéd: 220,5
uzsonna: 85,0
ISKOLA

31,7
59,5
22,9
529,1

tízórai: 130,0
ebéd: 300,0
uzsonna: 99,1
Csak ebéd
(menza)

35,1
81,0
26,6
81,0

300,0

149,9
280,0
107,9
672,0
165,1
381,0
125,9
381,0

Önkormányzatot terhelő költségek:
- rezsiköltség
- személyi térítési díj alapján csökkentett befizetések különbözete (ingyenes gyermekétkeztetésben vagy 50 %-os kedveszményben részesülők)
Tízórai
2017
Óvodai étkezés
Iskolai étkezés

Nyersanyag
118,0
130,0

Rezsi
38,7
35,4

Áfa
(nyersa.
+rezsi)
42,3
44,6

Áfa
(nyersa. Összesen
Összesen
Nyersanyag Rezsi +rezsi)
220,5
216,5 118,0
199
555
300,0
204,0 136,0
210
640
Ebéd

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni szíveskedjen.
Vámosszabadi, 2018. dec. 10.

Ambrus Gellért s.k.
polgármester

Uzsonna
Nyersanyag
85,0
99,1

Áfa
(nyersa. Összesen
Rezsi +rezsi)
60,7
39,3
185
38,7
37,2
175

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítására
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
151. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 6. és 8,. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott óvodában, valamint a közigazgatási területén az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmény (általános iskola) intézményi térítési díját, jelen
rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

2. § (1)
(2)

E rendelet 2019. október 2. napjától lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések té rítési
díjának megállapításáról szóló 1/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet.

Ambrus Gellért
polgármester

dr. Hajnal Jenő
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet 2018. december 14. napján kihirdetésre került.
Vámosszabadi, 2018. december 14.
dr. Hajnal Jenő
jegyző

1. melléklet
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
…../2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-ához

ÓVODA

ISKOLA

Csak ebéd
(menza)

NYERSANYAGKÖLTSÉG
(Ft/nap)
403,8
tízórai: 115,2
ebéd: 216,5
uzsonna: 72,1
515,6
tízórai: 130,3
ebéd: 295,3
uzsonna: 90
295,3

ÁFA
(Ft/nap)
109
31,1
58,5
19,5

TÉRÍTÉSI DÍJ
ÖSSZESEN
(Ft/nap)
512,8
146,3
275
91,6

35,2
79,7
24,3
79,7

165,5
375
114,3
375

