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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 146. § (1) bekezdése szerint, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek
átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás
keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A Gyvt. 147. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint
megállapítja a

146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a

gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatás különbözete. A Gyvt. 147. § (2) bekezdése értelmében bölcsőde
esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére,
nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a
151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

A Gyvt. 147. § (3) bekezdésében előírtak szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok
alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal
korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a Gyvt.
147. § (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál
alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

A Gyvt. 148. § (1 )-(2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban:
személyi térítési díj) az intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a működtető (a továbbiakban
együtt: intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg. A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott
bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4) bekezdés alapján megállapítja a bölcsődei
ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint emellett a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat
személyi térítési díjat. A Gyvt. 148. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a személyi térítési díj - a
gyermekétkeztetés kivételével - nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése értelmében, 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. A Gyvt. 151. § (3) bekezdésében előírtak szerint a gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.

A Gyvt. 21/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem
rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben
a) a bölcsődében, mini bölcsődében 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.

Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi
igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

A Gyvt. 21 /A. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja a települési
önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területén a
tankerületi központ, iiletve a szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási intézmiényben,
Illetve szakképző intézményben. A Gyvt. 21/A. § (6) bekezdése értelmében a főváros közigazgatási
területén a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző
intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási
intézmények kivételével - az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat
biztosítja.

A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Ha
törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza többek között
a fizetendő térítési díjak mértékét.

A vásárolt szolgáltatások esetében a szolgáltató már jelezte, hogy kénytelen lesz emelni az árakat. Ezen
túlmenően a nyersanyagárak, élelmiszerárak folyamatos növekedése, a szinte hónapról-hónapra
növekvő és egyre magasabb mértékű infláció következtében a tárgyidőszaki folyamatok indokolják a
gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatát és a díjak korrigálását, módosítását. A Budavári
Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet elkészítette a nyersanyagköltség
számításokat és az annak alapján készült gyermekétkeztetési térítési díjakra vonatkozó javaslatát.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek bevételi oldalon van költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi ÖLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő
testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a rendeletalkotási javaslat és annak
mellékletét képező gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő
nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a gyermekétkeztetési
térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő
térítési díjról szóló 10/2013. (HL 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

Budapest, 2022. június
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3. AZ

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

1. melléklet: rendelet tervezete
3. melléklet: rendelet indokolása
4. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján

1.

melléklet az előterjesztéshez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi
gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (Ili, 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) és (6) bekezdése, a 21/C. § (1) bekezdésében, a 29. §
(1)-(2) bekezdésében, a 146. § (1) bekezdésében, 147. § (1)-(3) bekezdésében, és a 151. § (2f) bekezdésében e
rendelet 1. §-a tekintetében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

A gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek után
fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (111.28.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2.

§

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2022. június

Váradiné Naszályi Márta

dr. Németh Mónika

Polgármester

jegyző

1.

melléklet a .../.........önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetési térítési díjak, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi gyermekek
után fizetendő térítési díj
A térítési díj a hatályos ÁFA mértékét nem tartalmazza.

Térítési díj (Ft)

2022. augusztus 31-ig

2022. szeptember 1-tői

Nyersanyag ár

Nyersanyag ár

346

722

400

490

- napi 3x étkezés

500

584

- napi 2x étkezés

440

497

- napi 1x étkezés
(ebéd)

380

410

napi 3X étkezés

500

584

napi 2 X étkezés

440

497

napi IX étkezés

380

410

Intézménytípus
megnevezése

i Bölcsőde
- napi 4x étkezés
2. Óvodai
intézményi
étkezés
- napi 3x étkezés
3. Általános Iskolai
intézményi

4. Gimnázium
(általános iskolai
korosztály
számára)

Gimnázium,
(középiskolai
korosztály
számára)
- menzás étkezés
420

504

lérítési díj (Ft)
Nyári napközis tábor
2015. április 1 -tői
- nem 1. kerületi
gyermek
ellátásának
térítési díja

Önköltségszámítás alapján

2.

melléklet az előterjesztéshez

Általános indokolás

Az intézményekben a továbbra is megfelelő színvonalú szolgáltatások és ellátások nyújtása, biztosítása
érdekében szükségessé vált a gyermekétkeztetési térítési díjak korrekciója. A köznevelési intézmények
esetében vásárolt szolgáltatások vonatkozásában a szolgáltató jelezte, hogy kénytelen emelni az
árakat. Ezen felül a nyersanyagárak, élelmiszerárak folyamatos növekedése, a szinte hónapról-hónapra
növekvő és egyre magasabb mértékű infláció következtében a tárgyidőszaki folyamatok indokolják a
gyermekétkeztetés térítési díjainak korrigálását.

Tekintettel arra, hogy a rendeletnek nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
továbbá környezeti és egészségi következménye, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nem kimutatható, az indokolást nem kell közzé tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézményben és a köznevelési intézményekben, valamint a
napközis táborban résztvevő nem L kerületi gyermek után fizetendő térítési díjakat állapítja meg.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3.

melléklet az előterjesztéshez

Hatásvizsgálat

1.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal jár, az önkormányzat
bevételei kisebb mértékben emelkednek.

2.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3.

Ajogszabály adminisztratívterheket befolyásoló hatásai

A rendelet elfogadásának bürokratikus következménye nem várható, amely az adminisztratív
ügyteher és az ügyintézési határidő növekedésével járna.

4.

A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a várható
következményei

Az intézményi gyermekétkeztetés, a vásárolt szolgáltatás megfelelő színvonalú biztosítása. A
jogalkotás elmaradása esetén jelentősen megnövekednek az önkormányzat kiadásai.

5.

Ajogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak, az önkormányzat 2022 évi költségvetésében a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

