ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:
A Polgármesteri Hivatal konyhájáról étkezők intézményi térítési díjának
megállapításáról szóló 20/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő -testület!
Az önkormányzat keretein belül működő konyha nyersanyagköltségei (norma), valamint az
ellátottak által fizetendő térítési díjak mértékét a 20/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet
szabályozza.
Az étkezési normák éves felülvizsgálata szükséges, mivel a nyersanyag beszerzési árak
területén áremelkedések voltak, és várhatóak.
1. A szociális étkezés térítési díjának megállapítását szabályozó 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet értelmében az intézményi térítési díjakat a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi
normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell meghatározni.
A 2012. évi normatív támogatás összege: 55.360 Ft/fő/év, egy adagra vetítve 220.-Ft/adag.
A szolgáltatási önköltség a 2012. évi adatok alapján- saját konyha működtetésével:
Felmerült költségek:
nyersanyagköltség 10 078 898 Ft (2012.július 31-ig tény adat)
egyéb költségek: 9 262 950 Ft (2012.július 31-ig tény adat)
Összes élelmiszer adag: (gyermek + felnőtt): 34 521
Egyéb költségek 1 adagra jutó összege: 268 Ft egyéb költség/adag
1 adag étel önköltsége :
• felnőtt: 292 Ft nyersanyag + 268 Ft egyéb költség = 560 Ft, ( bruttó: 711.-FT)
A fentiek alapján a szociális étkezők részére meghatározható térítési díj- saját konyha
fenntartása esetén: 560.-Ft+ÁFA -220.-Ft= 490 Ft/ adag
Számításunk alapja a szociális étkezés önköltsége: az étkeztetés normaköltsége (felnőtt ebéd
norma) és az egyéb költségek 1 adag ételre jutó összege.
A térítési díj az önköltség és az állami támogatás különbözete lehet maximum.
A mellékelt táblázat a javasolt nyersanyag-norma és javasolt térítési díj alapján a térítési díjak
összegét (Ft/nap) mutatja be, ÁFÁ-val.
A szociális étkezők térítési díját javasoljuk változatlan mértékben megállapítani, mivel a
jelenlegi térítési díj és az állami normatíva összege fedezi a költségeket.
2. Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díja szabályainak meghatározásáról a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.)151. §-a rendelkezik.
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 részesül gyermek esetén az
intézményi térítési díj 100 %-a
- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj
50 %-a
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- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeke után az intézményi térítési díj 50 %-a.
Javasoljuk megtartani az egy és két gyermekes családoknál az eddigi kedvezményeket.
(óvódás gyermeknél a térítési díj 14 %-a, menzás gyermeknél a térítési díj 11 %-a és a
napközis gyermeknél a térítési díj 15 %-a)
A következő táblázat a jelenlegi hatályos és a javasolt étkeztetési normákat (nyersanyag
költségeket) mutatja be:
Megnevezés (étkezők)

Óvodások: - tízórai
- ebéd
- uzsonna
Óvodások összesen:
Általános iskolai tanulók:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Általános iskolások
összesen:
Felnőtt ebéd:

Jelenleg hatályos javasolt, rendelettervezet
norma
szerinti norma
Ft
Ft
65
65
164
200
45
45
274
310
85
208
59
352

85
252
59
396

280

292

A táblázatból megállapítható, hogy az ebéd térítési díja emelkedik. Ennek oka, hogy
jogszabályi rendelkezés alapján a napi háromszori étkezés esetén az ebéd a nyersanyagnorma
minimum 65 %-a. Eddig nálunk ez az arány 59 % volt.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A térítési díjak emelése többlet-terhet jelent
mind a szülők, mind a vendégétkezők részére, ugyanakkor a szociális étkezők terhei nem
nőnek.
Környezeti és egészségügyi hatás: nincs
Jogalkotás szükségessége, elmaradásának következményei: a térítési díjak 2010. január 1je óta nem emelkedtek, a nyersanyagok beszerzési árai, valamint a rezsi költségek viszont
igen, ami az önkormányzat kiadásait is megnövelte.
Adminisztratív terhek, jogszabályalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
Adminisztratív terheket nem jelent a rendeletben foglaltak végrehajtása. A jelenlegihez képest
többlet személyi, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel a rendelet alkalmazása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a javasolt
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tengelic, 2012. október 1.
Gáncs István
polgármester
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Tervezet
Tengelic Község Önkormányzata …/2012. (…..) önkormányzati rendelete a Polgármesteri
Hivatal konyhájáról étkezők intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 20/2007.
(XII.19.) számú rendelet módosításáról.
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) és (2) bekezdésében valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29.§.(1) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24) önkormányzati rendelet 1.
mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró
Pénzügyi Bizottság valamint az
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24)
önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró
Szociális
Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1.§
(1) A Polgármesteri Hivatal konyhájáról étkezők intézményi térítési díjának megállapításáról
szóló 20/2007. (XII.19.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 1.§.(1) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:
(1) Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 62. § szerinti étkeztetés térítési díját
a Szt. 115.§ (1) és (9) bekezdés figyelembe vételével az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az Szt. 62.§.szerinti étkeztetés - állami normatív hozzájárulással csökkentett – intézményi
térítési díja: 386.-Ft/adag + ÁFA.
b) A felnőtt személyek által fizetendő térítési díj: 560.-Ft/adag +ÁFA, ebből
nyersanyag költség
rezsiköltség

292.-Ft/adag +ÁFA,
268.-Ft/adag +ÁFA
2.§.

A R. 2.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)Tengelic Község Önkormányzata Képviselő- testülete a Polgármesteri Hivatal konyhájáról
étkező gyermekek intézményi térítési díját ÁFA nélkül az alábbiak szerint határozza meg:
a.) Óvodás gyermekek
- ebből:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:

310.- Ft/nap
65.- Ft
200.- Ft
45.- Ft

b.) Iskolás gyermekek:
ba) menzás tanulók /ebéd/:
bb) napközis tanulók:
- ebből:

252.- Ft
396.- Ft
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tízórai:
ebéd:
uzsonna:

85.- Ft
252.- Ft
59.- Ft
3.§.

Ez a rendelet 2012. november 1-n lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Tengelic, 2012. október .

Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző
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