Elıterjesztés és általános indoklás
az étkezési térítési díjak megállapításáról és az étkezési hozzájárulásról
szóló ../2010. (… …) sz. önkormányzati rendelethez

Tisztelt Képviselı-testület!

Az iskolai élelmezésvezetı meglátása szerint 2011. januárjától szükséges az
étkezési térítési díjak emelése. Ezen véleményét az idei év tapasztalataira valamint
arra alapozza, hogy a jelenlegi piaci tendenciák alapján az élelmiszerek ára növekszik.
Mindenki elıtt ismeretes, hogy január 1-tıl az óvodás gyermekeket és az óvodában
dolgozó felnıtteket is az iskolai konyha fogja kiszolgálni. A ZÓNA Kft-vel a
szerzıdést felbontottuk. Az iskolai élelmezésvezetı javaslata, hogy az iskolai
gyermekétkeztetés és az alkalmazotti étkeztetés díjait 5 %-kal, míg az óvodai
gyermekétkeztetés díját 10 %-kal emeljük. Az áremelés jogosságát a KSH adatai is
alátámasztják, mely szerint az elmúlt 12 hónapban az élelmiszerek ára az átlagosnál
nagyobb mértékben, 5,3 %-kal emelkedett. Tekintettel arra, hogy az iskolában utoljára
2008-ban volt térítési díj emelés, így javasoljuk a normák és így a díjak egységesen 10
%-os emelését január 1-tıl.
Mivel a Zóna Kft-vel a szerzıdésünk megszőnt, ezért a felnıtt étkezés is egységesen
az iskolai konyháról történik, melynek térítési díja az iskolában és az óvodában is
ugyanannyi lesz. A jelenlegi iskolai díjak nem változnának, azaz a dolgozók 596,- Ft +
ÁFA, a külsısök pedig 630,- Ft + ÁFA összeget fizetnének, mely tartalmaz 5 %-os
nyersanyagnorma emelést az élelmezésvezetı javaslatának megfelelıen. Így azonban a
rezsiköltségre kevesebb jut, de mivel az egy adagra jutó rezsiköltségek csökkentésében
az adagszám növelésének fontos szerepe van, így ez a csökkentés vállalható.
Az étkezési térítési díjak megállapításánál jelentıs változás várható 2011-tıl.
Mindezidáig a szülı csak a nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt értékét
fizethette ezen a jogcímen. A jövı évtıl úgy szól a tervezett jogszabály (Gyvt.), hogy a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltsége
és a nyersanyagköltség legfeljebb 50 %-át kitevı rezsiköltség egy ellátottra jutó napi
összege. E változás lehetıvé teszi, hogy a rezsi egy részét az étkeztetést igénybe
vevıkre terheljük. A koncepcióban 10 %-os rezsi-átterheléssel számoltunk
szeptembertıl.

Alsónémedi, 2010. december 07.

Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
../2010. (… … ) sz. önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjak
megállapításáról és az étkezési hozzájárulásról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv.
16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általa fenntartott intézmények
étkezési térítési díjainak megállapításáról és az étkezési hozzájárulásról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
Térítési díjak és nyersanyagnormák
(1)

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények közül a Szivárvány Napköziotthonos
Óvodában a gyermekek napi háromszori étkeztetése esetén fizetendı térítési díj 330, Ft + ÁFA/ adag, mely nyersanyagnormája 330,- Ft.

(2)

A Széchenyi István Általános Iskolában a napi háromszori gyermekétkeztetés esetén a
fizetendı térítési díj 440,- Ft + ÁFA/adag, melynek nyersanyagnormája 440,- Ft. A
gyermekeknek biztosítandó ebéd térítési díja 264,- Ft + ÁFA/adag, melynek
nyersanyagnormája 264,- Ft, míg a tízórai és az uzsonna térítési díja 88-88,- Ft +
ÁFA/adag, melynek nyersanyagnormája 88-88,- Ft.

(3)

Felnıtt étkeztetés esetén az ebéd nyersanyagnormája 374,- Ft.
1.)
2.)

3.)

Az önkormányzati dolgozók és nyugdíjasok részére biztosítandó ebéd térítési díja
596,- Ft + ÁFA/adag.
A szociális étkezık részére az intézményi térítési díj az alábbiak szerint alakul:
a.) Azon esetekben, ahol a családban az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg
a nyugdíjminimum 150 %-át a térítési díj 168,- Ft + ÁFA/adag.
b.) Azon esetekben, ahol a családban az egy fıre esı jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át
a térítési díj 240,- Ft + ÁFA/adag.
c.) Azon esetekben, ahol a családban az egy fıre esı jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 300 %-át a térítési díj 462,- Ft + ÁFA/adag.
Az 1.) 2.) pontba nem tartozó külsı étkezık részére a fizetendı térítési díj 630,-Ft
+ ÁFA/adag.

(4)

Az (1-3) bekezdésekben említett térítési díjakat mindig elıre, a tárgyhót megelızı hó
25. napjáig kell befizetni.

(5)

Széchenyi István Általános Iskolában végzett étkeztetés során keletkezett ételhulladék
megvásárlásának térítési díja 800,- Ft + ÁFA/hó.

2. §
A munkahelyi étkeztetés támogatása
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

A Képviselı-testület az Önkormányzattal munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban álló dolgozók étkeztetését az iskolai konyháról vagy utalvány
formájában a természetbeni étkezés lehetıségének biztosításával támogatja.
Természetbeni étkezés, illetve erre feljogosító utalvány esetén 14.000,- Ft/hó
összegő a támogatás.
Az étkezési támogatás formái közül csak az egyik vehetı igénybe, melyrıl az
Önkormányzat dolgozója tárgyév január 15-ig nyilatkozattal dönt az adott
költségvetési évre vonatkozóan. Azon hónapokban, amelyekben az önkormányzati
intézmények konyhája nem üzemel, a természetbeni étkezést innét választó
dolgozók ezen idıszakban utalványt vesznek igénybe.
A megszakítás nélküli betegállományban vagy fizetés nélküli szabadságon lévı
dolgozót az alábbiak szerint illeti meg az étkezési támogatás:
a) Abban a hónapban, amikor a betegállomány vagy fizetés nélküli szabadság
megkezdıdik, a dolgozót az étkezési támogatás teljes egészében megilleti, ha
helyére olyan helyettest nem vesznek fel, aki az (1) bekezdés szerint étkezési
támogatásra jogosult.
b) Abban a hónapban, amikor a betegállomány vagy fizetés nélküli szabadság
megkezdıdik, a dolgozót az étkezési támogatás idıarányos része illeti meg, ha a
helyére olyan dolgozót vesznek fel, aki az (1) bekezdés szerinti támogatásra
jogosult. Ebben az esetben a helyettesítıt szintén idıarányosan illeti meg az étkezési
támogatás.
c) A betegállomány vagy fizetés nélküli szabadság megkezdésének hónapját követı
hónapokban a dolgozó, illetve helyettesítıje az étkezési támogatás idıarányos
részére jogosult.
A (4) bekezdésben szabályozott idıarányos juttatás kiszámításánál 200,- Ft-ra
kerekítve kell eljárni.
3. §

(1)

Ez a rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a
nyersanyagköltségek és térítési díjak megállapításáról, valamint az étkezési
hozzájárulásról szóló 21/2009. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelet.

(2)

2011. szeptember 01-tıl az 1. § (1) bekezdésében a „330,- Ft + ÁFA/adag”
szövegrész „363,- Ft + ÁFA/adag” szövegrészre, az 1. § (2) bekezdésében a „440,- Ft
+ ÁFA/adag” szövegrész „484,- Ft + ÁFA/adag” szövegrészre, a „264,- Ft +
ÁFA/adag” szövegrész „290,- Ft + ÁFA/adag” szövegrészre, a „88-88,- Ft +
ÁFA/adag” szövegrész „97-97,- Ft + ÁFA/adag” szövegrészre változik.

Alsónémedi, 2010. december 07.

Vincze József
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı

