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... NAPIREND  

 

 

 

 

Ügyiratszám:        /2015.             

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2015. december 15 - ei  nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Az önkormányzat által üzemeltetett főzőkonyhának az 

oktatási-nevelési intézményekben tanuló gyermekek 

étkeztetése, valamint a szociális és vendég étkeztetése során 

alkalmazott étkezési normákról és a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2013.(XII.19.) rendelet 

felülvizsgálatára javaslat 
 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 
 

Előkészítő:  

 

Törvényességi 

szempontból látta : 

Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető főtanácsos 

 

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

Döntéshozatal: 

A rendelet – tervezet elfogadásához a megválasztott 

képviselők több mint felének „igen”szavazata szükséges 

(minősített többség ) 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

Az önkormányzat által üzemeltetett főzőkonyhának az oktatási-nevelési intézményekben 

tanuló gyermekek étkeztetése, valamint a szociális és vendég étkeztetése során alkalmazott 

étkezési normákról és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 13/2013.(XII.19.) 

rendelete 1.§- ában meghatározott térítési díjak  nem felelnek meg a gyermekétkeztetés 

nyersanyag normája és a térítési díja közötti összefüggésre vonatkozó törvényi előírásnak. 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ 

(4) bekezdése szerint „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 (5) és (5a) bekezdésben megjelölt normatív 

kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. A (3) bekezdés a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjának alapját az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 

összegeként határozza meg.  
 
 
Az önkormányzat rendeletének 1.§ - ban az általános iskola napközi alsós és felsős 

nyersanyagnorma tévesen  a napi norma a napközi alsós esetében 365 Ft/nap, a napközi felsős 

esetében 380 Ft/nap összegben  került meghatározásra.  
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A napi norma helyesen napközi alsós esetében 415 Ft/nap, napközi felsős esetében 440 

Ft/nap ! A rendeletet erre tekintettel módosítani kell a Képviselő-testületnek. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és alkossa meg rendeletét a 

térítési díj megállapításáról szóló rendelet módosításáról !  

 

 

Zalahaláp , 2015. december 9. 

 

 

                                                                         Bedő Lajos Sándor  

                                                                             Polgármester 

 

 

                                                     

 

                                                                                                    

  A rendelet-tervezet általános és részletes indokolását az alábbiak szerint terjesztjük   

elő. 

 

Általános indokolás: 

 

          Az előterjesztés szövege egyben a rendelet- tervezet általános indokolása is !       
 

 

Részletes indokolás: 

 

 

 

 

1. §-hoz 

 

A  jogszabályi rendelkezésekkel egyező térítési díjakat tartalmazza . 

 

 

2. §- hoz 
 

A rendelet módosítás hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

                                                                      



 
 
 

 

 
 
 
                         Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

              …...  /2015.( XII….) rendelete 

az önkormányzat által üzemeltetett főzőkonyhának az oktatási-nevelési intézményekben 

tanuló gyermekek étkeztetése, valamint a szociális és vendég étkeztetése során 

alkalmazott étkezési normákról és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

13/2013.(XII.19.) rendelet módosításáról. 
 

 
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján  , a Magyarország helyi önkormányzatairól  
szóló 2011. évi CLXXXIX  törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában , valamint  a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló  1993. évi III. törvény 92.§ (1) 
bekezdés a) pontjában és a 92.§  § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott  
feladatkörében eljárva az önkormányzat által üzemeltetett főzőkonyhának az oktatási-

nevelési intézményekben tanuló gyermekek étkeztetése, valamint a szociális és vendég 

étkeztetése során alkalmazott étkezési normákról és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 

szóló 13/2013.(XII.19.) rendelet ( a továbbiakban: R.)  módosításáról az alábbiakat  rendeli 
el. 
 

1. §  A  R.  1.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„1.§ A Képviselő-testület a  gyermekek napközbeni  ellátását biztosító nevelési - és oktatási 

intézményekben  , valamint a szociális – és vendég étkeztetés során alkalmazott nyersanyag 

norma   napi nettó összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Óvodai  ellátás:     330  Ft/fő/adag 

Általános  iskolai oktatás alsó tagozatos:  265  Ft/fő/adag 

Általános iskolai  oktatás felső tagozatos:  280  Ft/fő/adag 

Általános iskola napközi (3x-i étkezés) alsós 415   Ft/ nap 

Általános iskola napközi ( 3x-i étkezés) felsős 440  Ft/nap   

Szociális étkezés:      315   Ft/fő/adag 

Vendég étkezés:      315   Ft/fő/adag 

Önkormányzat területén működő 

költségvetési intézményekben 

foglalkoztatott közalkalmazottak, 

köztisztviselők      315    Ft/fő/ adag/munkanap” 
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2.§  A  rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.    

                                                                 

 

   Bedő Lajos Sándor                                                                      Dr.  Gelencsér Ottó  

       polgármester                                                                                      jegyző 

 

                                                            

A rendelet kihirdettem :  2015. december .....   

 

                                                                                                 Dr. Gelencsér Ottó  

                                                                                                               jegyző 

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

                                                  ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

 

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 

a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”. 

 

A rendelet címe: Az önkormányzat által üzemeltetett főzőkonyhának az oktatási-nevelési 

intézményekben tanuló gyermekek étkeztetése, valamint a szociális és vendég étkeztetése 
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során alkalmazott étkezési normákról és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

13/2013.(XII.19.) rendelet módosításáról 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A rendelet megalkotásával a hatályos  önkormányzat rendelet 1.§ - ban az általános iskola 

napközi alsós és felsős nyersanyagnorma tévesen meghatározott térítési díj korrigálásra kerül. 

 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei 

nincsenek.. 

 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása az adminisztratív terhek növekedését nem  jelenti. 

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
Jogszabály megalkotásával a tévesen meghatározott térítési díjak korrigálásra kerülnek. 

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 

 

Zalahaláp  , 2015. december  9.      

 

                                                                                     Dr. Gelencsér Ottó 

                                                                                                jegyző 
 

 


