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Hatarozati javaslat: A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviseld- 
testliletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairdl szolo 56/2017. (XII. 20.) onkormanyzati 
rendelet (tovabbiakban: Rendelet) szabalyozza tobbek kozott a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
fenntartasaban mukodo Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek (tovabbiakban: JEB) altal szemelyes 
gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatas (bolcsodei ellatas) kereteben biztositott bolcsodei 
gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijat es az elelmezes nyersanyagkoltseget.

A JEB nagy hangsulyt fektet a gyermekek korszeru, egeszseges es kiegyensulyozott etkeztetesere, 
melyet az intezmeny sajat fozokonyhajaval biztosit (nem vasarolt szolgaltatas utjan).

A JEB intezmenyvezetoje normaemelesi kerelmeben eldadta, hogy a 2020. evi SARS-CoV -2 virus 
elterjedesenek kovetkezmenyekent a kereskedelemben, a vendeglatasban tortent korlatozasok utan 
2021. evben ugrasszeruen megnott a kereslet az alapanyagok irant, ami jelentos aremelkedest vont maga 
utan. Emellett a minimalber es a garantalt berminimum emelesevel jaro tobbletkoltsegeket az elelmiszer 
beszallitok a megrendelokre terheltek at.
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A gyermeketkeztetes teren 2020. ev aprilis 1-tbl tdrtent normaemeles es a visszafogott piaci kereslet 
miatt nyomott alapanyagarak altal a megallapitott norma bsszege 2020. evben elegenddnek bizonyult, 
viszont a 2021. evben tapasztalt aremelesek folytan az elkeszitett etelek mennyisege es minosege forog 
kockan mar a normal etkeztetes teren is.

Mindemellett a 2020. evben havonta atlagosan 10 gyermek igenyelt dietas etkeztetest, azota ez a szam 
atlagosan 12 fore emelkedett es az 6 esetiikben a 2020. evben emelt normativa is szukbsnek bizonyult. 
Evrbl-evre egyre osszetettebb dietakat kell biztositani, leggyakrabban elbfordulb dietak: tejfeherje 
allergia, tojas allergia, tejfeherje-, tojas allergia, laktbzintolerancia, coeliakia.

A JEB intezmenyvezetoje a magas szinvonalu kozetkeztetes megtartasa, az elelmiszerarak ugrasszeru 
emelkedese, valamint a taplalekallergias gyermekek dietas etkeztetesenek megnbvekedett igenybevetele 
miatt az amovekedes sulyozott atlaganak megfelelo mertekben - kbzel 14,3% - az elelmezes 
nyersanyagkbltseget javasolja emelni. Ennek megfelelben a nyersanyagnorma a jelenlegi netto 441,00 
Ft/nap/forol netto 503,94 Ft/nap/fd osszegre (brutto 640 Ft/nap/fd), a dietas etkeztetes eseteben pedig a 
jelenlegi netto 579,00 Ft/nap/forol netto 661,42 Ft/nap/fd osszegre (brutto 840 Ft/nap/fd) nd. A 
bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltsege jelenleg eves szinten netto 33 036 344 Ft + 8 919 813 Ft AFA, 
mindbsszesen brutto 41 956 157 Ft osszeg, melynek netto 4 720 097 Ft + AFA, minddsszesen brutto 
5 994 523 Ft bsszeggel tbrteno emelese szukseges a nyersanyagnorma emelese miatt (kbltsegvetesi 
tbbbletigeny).

A veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny 147. § (1) 
bekezdese ertelmeben 2022. junius 30. napjaig a helyi dnkormanyzat es a helyi dnkormanyzat altal 
fenntartott kbltsegvetesi szerv altal nyujtott szolgaltatasert, vegzett tevekenysegeert megallapitott dij, az 
bnkormanyzati vagyonnal vald gazdalkodas kereteben felmerulb dij, illetve egyeb dijfizetesi 
kdtelezettseg merteke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon dijnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. 
rendelet hatalybalepeset megelozo napon hatalyos es alkalmazando merteke. Eire figyelemmel a 
gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijanak emelesere 2022. junius 30. napjaig az dnkormanyzat nem 
jogosult, csupan a bolcsodei gyermeketkeztetes nyersanyagkoltsegenek a Rendelet modositasaval 
tbrteno emelesere van lehetbseg, mellyel jaro tbbbletkiadas (eves szinten netto 4 720 097 Ft + AFA) 
penziigyi fedezetet az Onkormanyzatnak biztositani szukseges.

A fentiek alapjan javaslom a Rendeletet modositani es a bolcsodei elelmezesi nyersanyagkbltseg 
emelesevel jaro tbbbletkiadasra a penziigyi fedezetet biztositani, es 2022. evtbl a kbvetkezb evek 
kbltsegvetesebe betervezni.

A bolcsodei gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dija valtozatlan bsszegu marad a veszelyhelyzettel 
bsszefuggb atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny 147. § (1) bekezdese, valamint a 
gyermekek vedelmerbl es a gyamiigyi igazgatasrdl szolo 1997. evi XXXI. torveny (tovabbiakban: 
Gyvt.) 147. § (4) bekezdese alapjan.

A szemelyes gondoskodast nyujtd tbbbi ellatas szolgaltatasi bnkbltsegenek es teritesi dijanak 
feliilvizsgalata kiilbn elbterjesztes targya lesz.

II. A beterjesztes indoka
A bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltsegenek - az elelmiszerarak ugrasszeru emelkedese, valamint a 
dietas etkeztetest igenylbk szamanak emelkedese kbvetkezteben - a Rendelet modositasaval tbrteno 
emelesehez szukseges, hogy a Kepviselb-testulet a dbnteset meghozza.

III. A dbntes celja, penziigyi hatasa
A dbntes celja, hogy a bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltsege a Rendelet modositasaval megemelesre 
keriiljon, az etkezes az elvarhatb, magas minbsegben keriiljon ajovbben is biztositasra es az azzal jaro 
netto 4 720 097 Ft + AFA (brutto 5 994 523 Ft) bsszegu tbbbletkiadas penziigyi fedezetet az 
dnkormanyzat a 2022. evi kbltsegveteseben biztositsa.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairbl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Mbtv.) 
42. § 1. pontja alapjan a kepviselb-testulet hataskbrebbl nem ruhazhatb at a rendeletalkotas.

A Mbtv. 23. § (5) bekezdes 11. pontja ertelmeben a keruleti dnkormanyzat feladata kiilbnbsen a 
gyermekjbleti szolgaltatasok es ellatasok.
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A Gyvt. 21. § (1) bekezdes a) pontja ertelmeben termeszetbeni ellataskent a gyermek eletkoranak 
megfelelo gyermeketkeztetest kell biztositani a gyermeket gondozo szUld, torvenyes kepviseld vagy 
nevelesbe vett gyermek eseten a gyermek ellatasat biztosito nevelbszulb, gyermekotthon vezetoje, 
illetve az Szt. hatalya ala tartozd apolast, gondozast nyujto intezmeny vezetoje kerelmere a bolcsodeben 
(intezmenyi gyermeketkeztetes).
A Gyvt. 21/A. § (1) bekezdes a) pontja alapjan, ha a sztilo, torvenyes kepviseld elteroen nem 
rendelkezik, az intezmenyi gyermeketkeztetes kereteben a nem bentlakasos intezmenyben a 
bolcsodeben bolcsodei ellatasban reszesuld gyermekek reszere az ellatasi napokon a reggeli foetkezest, 
a deli meleg foetkezest, valamint tizorai es uzsonna formajaban ket kisetkezest kell biztositani.
A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdes aa) pontja eldirja, hogy az (1) bekezdes szerinti gyermeketkeztetest a 
telepulesi onkormanyzat az altala fenntartott bolcsodeben biztositja.
A Gyvt. 29. § (1) bekezdese alapjan a fenntarto onkormanyzat a szemelyes gondoskodast nyujto 
ellatasok (a tovabbiakban: szemelyes gondoskodas) formairdl, azok igenybevetelerol, valamint a 
fizetendo teritesi dijrol rendeletet alkot.
A Gyvt. 29. § (2) bekezdes e) pontja szerint, ha torveny maskent nem rendelkezik, a fenntarto 
onkormanyzat rendeletben szabalyozza a fizetendo teritesi dijak merteket, csokkentesenek es 
elengedesenek eseteit, modjait.
A Gyvt. 146. § (l)-(2) bekezdesei ertelmeben, ha a Gyvt. maskent nem rendelkezik, a szemelyes 
gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatas kereteben biztositott gyermekek napkozbeni ellatasaert 
es gyermekek atmeneti gondozasaert, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekvedelmi 
szakellatas kereteben biztositott utdgondozoi ellatasert, valamint a gyermeketkeztetesert teritesi dijat 
kell fizetni. A Gyvt.-ben meghatarozottak szerint a teritesi dijat az ellatast igenybe vevo gyermek 
eseten a szuldi feliigyeletet gyakorld szuld vagy mas torvenyes kepviseld az intezmenynek fizeti meg.
A Gyvt. 147. § (1) -(2) bekezdesei alapjan a fenntarto jogszabalyban meghatarozottak szerint 
megallapitja a Gyvt. 146. § (1) bekezdese szerinti ellatasok intezmenyi teritesi dijat, amely - a 
gyermeketkeztetes kivetelevel - a szolgaltatasi onkoltseg es a kbzponti kbltsegvetesrol szolo torvenyben 
biztositott tamogatas kulonbozete. A bolcsode, mini bblcsode eseteben az intezmenyi teritesi dijat kiilbn 
meg kell hatarozni a gyermek gondozasara, nevelesere, nappali feliigyeletere es a vele torteno 
foglalkozasra (a tovabbiakban egyutt: gondozasara), valamint a 151. § (3) bekezdeseben foglaltak 
szerint a gyermeketkeztetesre vonatkozdan.
A Gyvt. 147. § (4) bekezdese ertelmeben a fenntarto az intezmenyi teritesi dijat az (1) bekezdes szerint 
kiszamitott es kiilbn jogszabaly szerint dokumentalt teritesi dijnal alacsonyabb bsszegben is 
meghatarozhatja.
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdese alapjan, ha a gyermeketkeztetest a telepulesi onkormanyzat biztositja, 
ugy az intezmenyi teritesi dijat a telepulesi onkormanyzat allapitja meg.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdese ertelmeben a gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijanak alapja az 
elelmezes nyersanyagkbltsegenek egy ellatottra juto napi dsszege.
A szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatasok es gyermekvedelmi szakellatasok teritesi 
dijat es az igenylesiikhbz felhasznalhato bizonyitekokat a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
szabalyozza.
A kbzetkeztetesre vonatkozo taplalek-egeszsegugyi eloirasokat a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 
tartalmazza.

A Mdtv. 111. § (2) bekezdes szerint a helyi onkormanyzat az eves kbltsegvetesebbl finanszirozza es 
latja el a torvenyben meghatarozott kdtelezd, valamint a kbtelezb feladatai ellatasat nem veszelyeztetb 
bnkent vallalt feladatait.

A Mdtv. 46. § (1) bekezdese es aBudapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testiiletenek a Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatarol szolo 
36/2014. (XI. 06.) Onk. rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 13. § (2) bekezdese alapjan az elbterjesztest 
nyilvanos iilesen kell targyalni. A rendeletalkotashoz a Mdtv. 50. §-a es az SZMSZ 6. sz. melleklet 15. 
pontja alapjan minositett tbbbseg sziikseges. A hatarozat elfogadasahoz a Mdtv. 50. §-a es az SZMSZ 6. 
sz. melleklet 6. pontja alapjan minositett tbbbseg sziikseges.

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag pedig az SZMSZ 7. mellekletenek 3.4.9. pontja 
alapjan javasolja a Kepviselb-testuletnek az elbterjesztes megtargyalasat.

A fenti rendelkezesek alapjan kerem az elbterjesztes mellekletet kepezb rendelet megalkotasat es az 
alabbi hatarozat elfogadasat.
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Rendeletalkotasi javaslat!
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete megalkotja a ..../2022. (I......) onkormanyzati 
rendeletet a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairdl szdld 56/2017. (XII. 20.) 
onkormanyzati rendelet mddositasardl

Melleklet:

1. szamu melleklet: rendelet-tervezet

HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek .../2022. (L .) szamu hatarozata 

a bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltseg emeles penziigyi fedezetenek biztositasarol

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1 ./ a bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltsegenek emelkedese miatt 2022. evtol az onkormanyzat eves 
koltsegveteseiben a gyermeketkeztetesi kiadasok kereteben a bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltseg 
eves penziigyi fedezetet nettd 4 720 097 Ft + AFA (bruttd 5 994 523 Ft) osszeggel megemeli, igy ezen 
kiadasokat mindosszesen 37 756 441 Ft + AFA, minddsszesen bruttd 47 950 680 Ft osszegben 
biztositja.
2 ./ felkeri a polgarmestert, hogy 2022. evtol az onkormanyzat eves kdltsegveteseirol szolo rendeletek 
megalkotasanal az 1. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelds: Polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: a dontes napja, 2. pont esteben az Onkormanyzat targyevi koltsegvetesi 
rendeleteinek megalkotasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly.

Budapest, 2022. januar 11. I\ I ’A/*

Piko Andras 
polgarmester

Torvenysssegi ellendrzes:

^rfSmtos Csilla
j^yzo
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Eldterjesztes melleklete: Rendelettervezet

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek

..../2022. (........... ) onkormanyzatl rendelete

a szemelyes gondoskodast nyujtd ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) 
onkormanyzati rendelet modositasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a gyermekek vedelmerol es a 
gyamugyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny 29. § (1) bekezdes es (2) bekezdes e) 
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. 
evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) bekezdes 11. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva 
a kovetkezoket rendeli el:

1. § A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek a 
szemelyes gondoskodast nyujtd ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) 
onkormanyzati rendelet 6. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

a) Az elelmezes nyersanyagkoltsege 503,94 Ft/fd/nap+AFA.

b) Az elelmezes nyersanyagkoltsege dietas etrend eseteben 661,42 Ft/fd/nap+AFA.”

2. § Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.

Budapest, 2022.............................................

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo

Piko Andras 
polgarmester



INDOKOLAS 

a szemelyes gondoskodast nyujtd ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) 
dnkormanyzati rendelet modositasahoz

Altalanos indokolas

A szemelyes gondoskodast nyujtd ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) 
dnkormanyzati rendelet mddositasat a bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltsegenek a valtozasa 
indokolja.

Reszletes indokolas 

az l.§-hoz

A bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltsegenek az emelese az elelmiszerarak ugrasszeru 
emelkedese, valamint a dietas etkeztetest igenylok szamanak emelkedese kovetkezteben valt 
szuksegesse. A bolcsodei gyermeketkeztetes vonatkozasaban meghatarozasra keriil az 
elelmezes nyersanyagkoltsege normal es dietas etrend eseteben. A bolcsodei gyermeketkeztetes 
intezmenyi teritesi dijanak emelesere a bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltsegenek emelkedese 
ellenere 2022. junius 30. napjaig nem kerulhet sor a veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti 
szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny 147. § (1) bekezdese ertelmeben alapjan.

a 2. §-hoz

Hatalyba leptetd rendelkezest tartalmaz.

Allasfoglalas az indokolas kozzetetelerol

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 18.§ (1) bekezdese alapjan a jogalkotd 
allaspontja az, hogy az indokolas kozzeteheto.



HATASVIZSGALATI LAP

a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) 
onkormanyzati rendelet modositasahoz

A rendelettervezet eseteben figyelembe kell venni, hogy a jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. 
tbrveny 17. § (1) bekezdese eloirja az elozetes hatasvizsgalatot: „A jogszabaly elbkeszitbje - a 
jogszabaly feltetelezett hatasaihoz igazodo reszletessegu - elozetes hatasvizsgalat elvegzesevel 
felmeri a szabalyozas varhato kbvetkezmenyeit. Az elozetes hatasvizsgalat eredmenyerbl a 
Kormany altal eloterjesztendo tbrvenyjavaslat, illetve kormanyrendelet eseten a Kormanyt, 
onkormanyzati rendelet eseten a helyi onkormanyzat kepviseld-testuletet tajekoztatni kell. 
Miniszteri rendelet rendelkezhet ugy, hogy az altala meghatarozott esetben a kdzjogi 
szervezetszabalyozo eszkbz elkeszitbje elozetes hatasvizsgalatot vegez.”

A hatasvizsgalat soran a (2) bekezdesben meghatarozottakat kell kulbnbsen vizsgalni.

1. Tarsadalmi hatasok

A jelenlegi bblcsodei gyermeketkeztetes tovabbi biztositasa.

2. Gazdasagi, kbltsegvetesi hatasok

A rendeletben meghatarozott bblcsodei gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dija nem 
emelkedik. A bblcsodei elelmezes nyersanyagkbltsegenek emelkedese tbbbletkiadassal jar, 
amelynek penziigyi fedezetet az Onkormanyzat az eves kbltsegveteseben biztositja.

3. Kbrnyezeti es egeszsegiigyi kbvetkezmenyek

A rendeletben foglaltak vegrehajtasanak kbmyezetre gyakorolt hatasa nines.

A gyermekek nem megfelelb etkeztetese egeszsegiigyi kockazatot jelent.

4. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasok

A rendelet megalkotasaval az adminisztracios terhek nbvekedese nem varhato.

5. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato 
kovetkezmenyei

A rendelet modositas indoka az, hogy az elelmiszerarak ugrasszerii emelkedese, valamint a 
dietas etkeztetest igenylbk szamanak emelkedese kbvetkezteben szuksegesse valt a bblcsodei 
elelmezes nyersanyagkbltsegenek az emelese a bblcsodei etkeztetes magas szinvonalon tbrtenb 
tovabbi biztositasa erdekeben.

6. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi 
feltetelek

A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi feltetelek nem valtoznak, a 
penziigyi feltetelek az onkormanyzat adott evi kbltsegveteseben biztositasra keriilnek.
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Budapest Fovdros VIII. kerulet Jozsefvdrosi 
Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

56/2017. (XII.20.) dnkormdnyzati rendelete 
a szemelyes gondoskoddst nyujtd elldtdsok teritesi dijairol

Budapest Jozsefvdrosi Onkormanyzat Kepviselo- 
testiiletenek

.../2022. (......) dnkormdnyzati rendelete 
a szemelyes gondoskoddst nyujtd elldtdsok teritesi 

dijairol szolo 56/2017. (XII.20.) dnkormdnyzati 
rendelet modositasdrol

6. § 
(2)

6.§
(2)

a) Az elelmezes nyersanyagkoltsege 441 Ft/fo/nap+AFA. a) Az elelmezes nyersanyagkoltsege 503,9-

b) Az elelmezes nyersanyagkoltsege dietas etrend eseteben 
579,-Ft/fo/nap+AFA

Ft/fo/nap+AFA.

b) Az elelmezes nyersanyagkoltsege dietas etrem 
eseteben 661,42 Ft/fo/nap+AFA.
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