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A rendelet megalkotásához a megválasztott képviselő több ,
mint felének „igen” szavazat szükséges (minősített többség)

Tisztelt Képviselő-testület !
A főzőkonyha élelmezés vezetője megküldte a 2020.március 1. napjától érvényesíteni kívánt
térítési díj javaslatot. A javaslat indokolása szerint a jelenlegi térítési díjak 2016. január 1.
napjától történő alkalmazása óta eltelt idő alatt az élelmiszer árak , nyersanyagok ára
jelentősen megemelkedett , az alkalmazott nyersanyag normák nem fedezik a ráfordítás
költségeit . Az áremelkedés a húsok esetében 15% , a felvágottak esetében 10% , míg a hazaiés déli gyümölcsök esetében 21% volt. Az áremelkedéssel növekvő terhek nem arányosak ,
de szükségesnek tartják a alsós és felsős diákok étkezési díjának egységesítését.
A díj kalkuláció során figyelembe vették a környező konyhák díjtételei , amelyek több tétel
esetében már most magasabbak , mint a javasolt díj mérték.
Azoknak a családoknak akinek a díj emelés megfizetése szociális körülményeik miatt gondot
okozna , a Települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet értelmében az étkezési díj
megfizetéséhez kérelemre támogatás biztosítható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést vitassa meg , és alkossa meg a
rendeletet !
Az előterjesztés egyben a rendelet -tervezet Általános Indokolása is !

Részletes Indokolás

az 1.§-hoz
Ez a § tartalmazza a 2020. március 1. napjától alkalmazandó étkezési térítési díja bruttó
összegét.
a 2.§ -hoz
Ez a § a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza, továbbá rendelkezik a 13/2013.
(XII.19.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján elvégeztük a
rendelet módosítás hatásvizsgálatát aminek eredménye az alábbiakban foglalható össze :
1. Várható társadalmi hatások: a térítési díj változás a családok egy részének okozhat
gondot , azonban a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet a szociálisan
rászorultak részére támogatást lehetőségét szabályozza. A térítési díjak 2016. január 1.
napjától változatlanok annak ellenére , hogy az alapanyag árak az elmúlt időszak alatt
jelentősen emelkedtek.
2. Várható gazdasági , költségvetési hatások: a főzőkonyha bevételei emelkednek , ezáltal
javulnak az élelmiszer előállítás pénzügyi feltételei üzemeltetés feltételei.
3.Várható környezeti hatások: a rendelet módosításnak nincsenek környezeti hatásai
4.Várható egészségi következmények: a rendeletnek egészségügyi következménye nincs.
5.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: további adminisztratív terhet nem jelent.
6. A jogalkotás elmaradásának várható következményei : a térítési díj emelés elmaradása
az önkormányzat pénzügyi terheinek a növekedését jelentené.
7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi , szervezeti, tárgyi , pénzügyi feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2020. ( …...) rendelete
( tervezet)
Az oktatási – nevelési intézményekben tanuló gyermekek étkeztetése, valamint a
szociális – és vendég étkeztetése során alkalmazott étkezési nyersanyag normákról és a
fizetendő térítési díjak megállapításáról
Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi
önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában , valamint a
gyermeke védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §- ában
kapott felhatalmazás alapján , a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX . törvény 13.§ 8.pomtjában , valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 147. § /1/ bekezdés meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. §
A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását biztosító nevelési - és oktatási
intézményekben , valamint a szociális – és vendég étkeztetés során alkalmazott nyersanyag
norma napi bruttó összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Óvoda napi 3x-i étkezés

440 Ft/fő/

Általános iskolai oktatás alsó tagozatos:

370 Ft/fő/adag (jelenleg 335 ft.)

Általános iskolai oktatás felső tagozatos:

370 Ft/fő/adag (jelenleg: 355 ft.)

(jelenleg 420 ft.)

Általános iskola napközi (3x-i étkezés) alsós 570 Ft/ nap

(jelenleg: 530 ft.)

Általános iskola napközi ( 3x-i étkezés) felsős 570 Ft/nap

(jelenleg: 560. ft.)

Szociális étkezés

750/Ft/adag

Vendég étkezés:

750Ft/fő/adag

Önkormányzat területén működő
költségvetési intézményekben
foglalkoztatott közalkalmazottak,
köztisztviselők

(jelenleg : 650 ft.)
(jelenleg : 650 ft.)

420 Ft/fő/ adag/munkanap (jelenleg: 400 ft.)

2.§
(1) A rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.
Hatályát veszti a 13/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet.
Zalahaláp, 2020. január 29.

Bedő Lajos Sándor
Polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február ..

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

