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3. napirendi pont
Előadó: Robotka Mónika
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. március 30-ai rendes ülésére
az étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekétkeztetés térítési díja szabályainak meghatározásáról a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151.§- a rendelkezik.
A Gyvt. 151. § (2) bekezdése értelmében: „…a települési önkormányzat az
általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állam
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben,
…a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az
iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további
étkezést.”
Jelenleg a reggeli és az uzsonna étrendjének összeállítása és elkészítése az
óvodai dolgozók feladata. Az ebéd biztosítására az Önkormányzat 2014.
augusztus 1. napjától a Brilla és Tischner Bt.-t (székhely: 2534 Tát, József Attila u.
4.) bízta meg.
Jogszabályi változás, hogy 2015. január 1-jén hatályba lépett a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet). Az EMMI
rendelet
értelmében
az
Önkormányzatnak
biztosítania
kell
a
közétkeztetésben a diétás étkeztetést, amely többféle diétás étrendet ír elő a
rendelet értelmében, pl. tejmentes, lisztmentes, tojásmentes, cukormentes stb.
Az EMMI rendelet meghatározza az étrendtervezés szabályait, az ellátás során
biztosítandó étkezésekkel kapcsolatos követelményeket, tájékoztatási
kötelezettséget, a naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportokat,
felhasználási előírásokat, korlátozásokat és tilalmakat egyes élelmiszerek,
ételek vonatkozásában és mindezek személyi feltételeit.
Az ételek elkészítését, az étlap és a nyersanyag-kiszabati ív elkészítését,
folyamatos vezetését az élelmezésvezető felügyeli. Az élelmezésvezetőnek
élelmezésvezetői, dietetikus szakképesítéssel kell rendelkeznie.
Az EMMI rendelet előírásainak betartása szükségessé teszi az óvodai
étkeztetés átszervezését.

Az Önkormányzatnak az EMMI rendeletben foglaltak betartására két
lehetősége van:
1. Közétkezetés – saját üzemeltetésben. Ez esetben az Önkormányzatnak
élelmezésvezetőt szükséges alkalmaznia.
2. Közétkeztetés – kiszervezéssel. Ez esetben, ha nem biztosítottak az
Intézmény főzőkonyháján a diétás ételek előállításához szükséges
személyi, tárgyi, műszaki feltételek, úgy lehetőség van arra, hogy azt az
Önkormányzat közétkeztetőtől rendelje meg.
Az óvodai konyha a feladatot sem a gazdaságossági szempontok, sem
műszaki, technikai, humánerőforrás szempontok figyelembe vételével nem
tudja ellátni.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szolgáltató, a Brilla és Tischner Bt. rendelkezik
a szükséges személyi feltételekkel (élelmezésvezetői, dietetikus szakképesítésű
munkavállalóval), továbbá tekintettel a célszerűségi szempontokra (az
ebédet is a Brilla és Tischner Bt. hordja az óvodába és iskolába) javaslom,
hogy a közétkeztetést - az uzsonna és a tízórai tekintetében is – kiszervezéssel
biztosítsa az Önkormányzat.
A Brilla és Tischner Bt.-től bekért árajánlat alapján az ellátási díjak az alábbiak
szerint alakulnának:
Megnevezés
Óvodai
gyermekebéd

Jelenlegi
200+ÁFA=254

Javasolt
200+ÁFA=254

Különbség
0

Óvodai tízórai
Óvodai
tízórai,
ebéd és uzsonna

75+ÁFA=95
304+ÁFA=386

88+ÁFA=112
360+ÁFA=457

+17
+71

Az áremelés hatása a szülők és az Önkormányzat szempontjából:
-

Szülők: havi átlag 20 óvodai nevelési nappal számítva havi 1.420,- Forint
többletkiadást jelent a kiszervezés számukra.

-

Önkormányzat: az évközi felmérések alapján az állam lefinanszírozza a
gyermekétkeztetésre fordított kiadások és a szülők által fizetett térítési
díjak különbözetét, melynek következtében az év közbeni emelés miatti
többletkiadást megigényelheti az önkormányzat.

Fentiek ismeretében, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a
következő határozati, valamint rendeletmódosítási javaslatot.
Határozati javaslat:
……/2015. (III. 30.) önkormányzati határozat
1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi
közétkeztetésen belül a Mesevár Óvodában a tízórai és uzsonna
étrendjének biztosítására a Brilla és Tischner Bt. (székhely: 2534 Tát, József
A. u. 4.) köt szállítási szerződést 2015. április 1. napjától 2015. július 31.
napjáig terjedő időszakra.
2. A 2015. évben az intézményi közétkeztetés biztosításához szükséges
pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K3 dologi kiadások
rovatában áll rendelkezésre. A 2015. évben esedékes kiadások
fedezetére a Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal és
gondoskodik a szükséges forrás jövő évi költségvetésbe történő
tervezéséről.
3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Tóth Tivadar polgármester
Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 15 napon belül
Rendeletmódosítási javaslat
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (III. 31.)
önkormányzati rendeletét az étkeztetési térítési díjakról szóló 5/2001. (IV. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Tokod, 2015. március 23.

Tóth Tivadar
polgármester

Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
……/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjakról szóló
5/2001. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Az étkezési térítési díjakról szóló 5/2001. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 1.
§- a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Képviselő-testület az étkezési térítési díjakat a következők szerint
határozza meg:
Óvodai gyermekebéd
Óvodai tízórai

200,- Ft + ÁFA (Összesen: 254,- Ft)
88,- Ft + ÁFA (Összesen: 112,- Ft)

Óvodai tízórai, ebéd és uzsonna

360,- Ft + ÁFA (Összesen: 457,- Ft)

Iskolai gyermekebéd

255,- Ft +ÁFA (Összesen: 324,- Ft)

2. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.

Tóth Tivadar
polgármester

dr. Gál Gabriella
jegyző

A rendeletet 2015. március 31. napján kihirdettem:

dr. Gál Gabriella
jegyző

