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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. június 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/6552-1/2022. Tárgy: Javaslat a gyermek és a szociális étkeztetés
intézményi téritési díjairól szóló új helyi rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások rendszeréröl szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéröl, valamint a fizetendo téritési dyakról a fenntartó önkonnányzat rendeletet alkot.

Az Szt. 114. § (1) bekezdése értelmében "Ha e törcény másként nem rendelkezik, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért téritési dijat keUfizetni.

Az Szt. 115. §-a szerint az intézményi téritési dij a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi téritési díj). Az
intézményi téritési dijat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi téritési díj
összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi téritési díj év közben egy
alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal komgálható. Az intézményi téritési dijat
integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra
külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a
szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Az Szt. 116. §-a szerint a szociális alapszolgáltatás személyi térftési dijának megállapitásánál a
szolgáltatást igénybe vevö jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja
meg az ellátott havi jövedelmének 30 %-át étkeztetés, 25 %-át házi segítségnyújtás esetén, illetve 30
%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térftési díjáról szóló 29/1993. (II. 17)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend. ) szerint a feimtartó a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátásért téritési díjat állapít meg. Az intézményi téritési dijat és a személyi téritési
díjat étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni. Az intézményi téritési díjat a kerekítés
szabályainak megfelelően kell alkalmazni.

A gyermekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt. ) 29. §-a rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a helyi önkormányzat rendeletében
szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit és a fizetendö térftési díjat.



A Gyvt. 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetés intézményi téritési
díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A
gyermekétkeztetés személyi térítési diját az intézményvezető a fentiek szerinti napi összeg általános
forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt-ben
megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

Figyelemmel arra, hogy a korábbi rendelet kiegészül a bölcsödei étkeztetés térítési díjaival,
valamint az óvodai és általános iskolai téritési díjak részletezésre kerültek, célszerű új rendeletet
alkotni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelen elöterjesztés melléklete szerinti rendelettervezet
megtárgyalására, és annak elfogadásával az új rendelet megalkotására.

A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készftette: dr. Vanka Edina igazgatási osztályvezetö

Melléldet: Rendelettervezet, Indokolás, Elözetes hatásvizsgálat

Dunavarsány, 2U22. június 1.
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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (... ) önkormányzati rendelete

a gyermek és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjairól

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a)
pontja és a gyennekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)
bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. §(1)bekezdés 6. és 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a gyermek és a szociális étkeztetés
intézményi térftési díjairól az alábbi rendeletet alkotja:

l.§

A Képviselö-testület által Dunavarsány Város közigazgatási teriiletén biztosított gyermek és szociális
étkeztetés intézményi téntési díjai ellátási fonnánként:
a) gyermekétkeztetés bölcsödei ellátás esetén 4-szeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)

aa) reggeli 98 Ft+Afa/adag
ab) tízórai 65 Ft+Afa/adag
ac) ebéd 390 Ft+Afa/adag
ad) uzsorma 98 Ft+Afa /adag
gyermekétkeztetés óvodai ellátás esetén 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
ba) tízórai 70 Ft+Afa/adag
bb) ebéd 207 Ft+Áfa/adag
bc) uzsonna 70 Ft+Afa/adag
gyermekétkeztetés általános iskolai ellátás esetén
ca) 3-szori étkezés: 7-11 év (tízórai 90 Ft+Áfa/adag, ebéd 269+Afa/adag, uzsonna 90

Ft+Afa/adag)
cb) 1 szeri étkezés (7-1 1 év: ebéd 219 Ft+Áfa/adag, uzsonna 94 Ft+Afa/adag); (11-14 év: ebéd:

249 Ft+Áfa/adag, uzsonna 107 Ft+Afa/adag)
cc) 1-szeri étkezés (ebéd): 7-11 év 290, - Ft+Áfa/adag, 11-14 év 331, - Ft+Afa/adag
szociális étkeztetés esetén 488, - Ft+Afa/adag

b)

c)

d)

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követö harmadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
gyermek és szociális étkeztetés intézményi téritési díjairól szóló 14/2021. (XII.15.) önkormányzati
rendelet.



Végső előterjesztői indokolás

Figyelemmel arra, hogy a korábbi rendelet kiegészítésre kerül a bölcsődei étkeztetés téritési díjaival,
valamint az óvodai és általános iskolai térítési díjak részletezésre keriiltek, célszerű új rendeletet
alkotni.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmémi a tervezettjogszabály valamennyijelentősnek ítélt
hatását, a szabályozás várható következményeit. Az elözetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-
tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az új rendelet megalkotása nem érinti ajelenlegi étkeztetés minőségi és mennyiségi színvonalát.

Környezeti és egészségügyi következményei:
A szabályozásnak kömyezeti következménye nincs. Az egészség megörzéséhez az egészséges és
változatos étkeztetés biztosításával mind a gyermekek, mind a felnőttek tekintetében jelentösen
hozzájáml.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Arendelet végrehajtása többletfeladatokkal jár.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az ellátottak által fizetendö intézményi téritési díjak rendeleti szintű meghatározása kötelező. A
rendelet elmaradásának hiánya a felügyeleti szerv részéröl szankcionálást vonhat maga után.

Ajogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet megalkotásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.


