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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

Képviselő.testůilet e számára

6k

Előteľjesztő: Sántha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2011. đecember 15. . sz. napirend

Táľgy: A Józsefuáľosi onkormányzat által fenntartott ĺóvodákban és iskolákban
ellátottak étkezési téľítési díjáľó,l szőlő 69lĺ997. (KI. 29.) sz. önkoľmányzati ľendelet
módosítása

A napirenđet qyí|tlzźrt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadástůloz egyszeri7pqlqĘÍte!!
szav azattobbsés sztiksé ges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bĺzottság véIeményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X

Hatáľ ozati iav aslat a bizottság számár a:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍsáý Humánszolgá|tatásiBizottságjavasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestársy a|źsźń.

Tisztelt Képvĺselő-testület!

Az á|talźnos forgalmi adóról sző|ő 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakbar,: Afatv.) 82. $-
ának (1) bekezdésę helyébe a kcivetkező-rendelkezés |ép 2012. jaĺnár l-jétől: (I) az adó
mértéke az adó alapjónak 27%-a. Az Afa tv. váItoztĺsa miatt sztikséges a Józsefuaĺosi
Önkormányzat źita| fenntaľtott óvodákban és iskolákban ellátottak étkęzési térítési đíjárő|
szóló -tĺjbbszĺjr módosított- 69l1997 . (XIJ.29.) sz. önkormányzati ľendelet módosítása.

A gyermekek védelméľől és a gyám-jgyi ígazgatásľól szóló 1997. évi Đoil. törvény 29. $-a
a|ap1an ťlzetenđő térítési díj mértékét, ha a t<irvény másként nem rendelkezik, a helyi
önkormányzat rendeletben szabáIyozza. Ugyanezen törvény 148. $ (3) bekezdése mondja ki
ań", hogy a gyeľekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyeĺmekétkeztetés) intézményi
térítési dijáĺak a|apja az é|ę|mezés nyersanyagkĺiltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Az ővodźhan' iskolában biztosított gyermekétkeztetés keretében kizárőIag az é|elmezés
nyersanyagköltségét, illetve annak Ár.,q.-val nĺjvelt összegét lehet alapul venni a térítési díj
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meghatározáséĺĺti. A személyi térítési díj bruttó ĺisszegét a szülő ťlzeti meg, a bruttó eladási ár
és a személyi téľítési díj ktiltinbözetétpedig a fenntaľtó.

A rendelet módosítása költségvetési fedezetet igényel, mely az cinkormĺányzat 2012. évi
költségvetését terheli.

A szolgźĺItatás díjźra vonatkozó általános forgalmi adő váItozás (2oÁ-os emelés) a szülőknek
háromszori étkęzés esetén a következő t<jbbletkĺjltséget jelenti:

- óvodás gyeľmekné|: 6 Ftlnap

- iskolás gyeľmekné|:7 Ftlnap.

A ľendeletmódosítás két hasábos összęhasonlító elrendezésben csatolásľa került, amelynek
jobb oldata tarta|mazzaa módosításokat (a f7%o-os a.r.,t-val megnövelt térítési díjakaQ.
A rendeletalkotás a |9l2009.(V.06.) ĺĺnkoľmlínyzati rcnďelet 1. mellékletének 1. pontja
a|apjan minősített szavazatĺöbbséget igénylő kérdés, a rendeletalkotás a képviselő-testület át
nem ruházható hatáskörébe tartozik, figyelemmel az Ötv. 10.$ (1) bekezdése a) pontjában
foglaltakĺa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet a Józsefüarosi onkormányzat á|ta| fenntaľtott
óvodfüban és iskolakban ellátottak étkezési téľítési díjaľól szőIő 69/|997. (XIJ,.29.) sz.
önkoľmányzati rendęlet módosításanak elfo gadásaľa.

Budapest, 2011. december 1.

=0,-nł. P.šq/
Sántha Péterné
alpolgármesteľ

Torv ény e s s é gi ell e nĺ)r zé s :

ły ft,!,-u q^t.
Dľ. Mészáľ Eľika ,/

a j e gyzőt helyettesítő a|j e gyző



Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat Képviselő-testületének

........12011. (......) tinkormányzati ľendelete

Józsefuárosi onkoľmányzat által fenntartott ĺóvodákban és iskolákban ellátottak
étkezési téľítési díjárĺí,l sző|Lő 6911997. (XII.29.) iinkormányzati ľendelet mĺódosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásľól szóló 1993. éví )o(XI. törvény 29. $ (1) bekezdésében,
a közoktatásról szóló 1993. évi L)oilX. törvény I24, s (2I) bekezdés a) pontjában kapott
f e|hatalmazásalapjźnakövetkezőketrendeli.

1. $ Józsefuĺĺľosi onkormányzat által fenntaľtott óvodákban és iskolákban ellátottak
étkezési térítési díjáÍőI sző|ő 6911997. (XII.29.) cinkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

f. $ Ez a rendelet 2012, januar l-jén lép hatáIyba.

Budapest, 2011. decembeľ .....
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Dľ. Mészáľ Eľika
a jegy zőt helyettesítő a|jegyző

Dľ. Kocsis M:áńé
polgáľmesteľ



Napi étkezési szeméIyi térítési
díiak bruttó ijsszese

Napi étkezési bruttó eladási dľ

Ovoda egész napos

ftáo|á|éka||ersiás is)
344Ft 571 Fr

Ebből:

tizőrai

ebéd

uzsonna

46Ft

254Ft

44Ft

87 Ft

398 Ft

86 Ft

Altalános isko|a egész
naDos

455 Fr 733 Ft

Ebből:

tízőrai

ebéd

uzsonna

70 Fr

315 Fr

70 Ft

105 Fr

5f3 Ft

105 Ft



Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi Önkoľmányzat
KépviseIő-testiiIetének

|6120I|. ([I.21) sz. önkormányzati rendelete

Józsefvárosi Onkormányzat álta| fenntaľtott óvodákban és
isko|ákban e|látottak étkezési téľítési díjáró| szótó 69ĺ1997.

(xII. 29.) önkormányzati rende|et módosításáró|

Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuĺĺrosi Önkormányzat
Képviselő-testĺilete a gyermekek védelméről és a gyámtigyi
igazgatásro|szó|o |99.1. évi XXXI. Íowény29. $ (1) bekezdése,
a közoktatasról szóló 1993. évi LXXIX' törvény l24. $ (21)
bekezdésének a) pontja alapjián a következőket rendeli:

1. $ Józsefoarosi onkormányzat által fenntartott óvodĺĺkban és
iskoliĺkban ellátottak étkezési téľítési díjráró| szóló 69||99.1.
(xII'29') rendelet l. melléklete helyébe ezen rendelet 1.

me|léklete lép-

2. s Ezarende|et2011. maĺcius 3l-én lép hatályba.

Napi étkezési
személyi

térítési d!1.ak

bruttó össze4e

Napi étkezési
bruttó eladási ár

óvoda egész napos

(tápIálékallergiás
is)

338 Ft 562Ft

Ebből:

tízorui

ebéd

uzsonna

45 Ft

250 Ft

43 Ft

85 Ft

392 Fl

85 Fr

Altalános iskola
egész nanos 448 Fr 721 Fl

Ebből:

tízóÍai

ebéd

uzsonna

69 Fr

310 Ft

69 Ft

103 Ft

515 Fr

103 Ft

Budapest Főváros \IIII. keľület Józsefvárosi Önkormányzat
Képvise|ő-testü|etének

....n0ll. (...) iinkormányzati rende|ete

Józsefvárosi 0nkormányzat áltaI fenntartott óvodákban és
iskolákban e|látottak étkezési térítési dÍjáĺó| szóló 69l|997.

(xII. 29.) önkoľmányzati rende|et módosításáróI

Budapest Fővaros VIII. kerÜlet Józsefuaĺosi tnkormiĺľryzat
Képvise|ő.testÍllete a gyermekek védelméről és a gyrĺĺnügyi
igazgattsrćs| szó|ó 1997. évi XXXI. törvény 29. $ (1)
bekezdésében, a krzolctatásról szćl|ć: |993. évi LXXIX. tÖrvény
|24. s Ql) bekezdés a) pontjában kapott fe|hatalmazźs a|apjźn a
következőket rendeli:

1. $ Józsefuáĺosi onkormányzat által fenntaÍtott óvodĺĺkban és
isko|ákban ellátottak étkezési téĺítési díjaró| szó|ó 69/1997.
(XII'29.) önkormányzati rende|et l. me|léklete he|yébe ezen
rendelet l. mellék|ete lép.

2. $ Ezaĺende|et20|2.januźr 1-jén lép hatályba.

Napi étkezési
szeméIyi

tér{tési dĺjak
bruttó iisszeee

Napi étkezési
bĺultó eladdsi dr

óvoda egész
napos

(táplálékallergias
is)

344 Ft 571 Ft

Ebbő|:

tizőrai

ebéd

uzsonna

46 Ft

254 Ft

44 Ft

87 Ft

398 Ft

86 Ft

A|talános isko|a
epész nanos 455 Ft 733 Ft

Ebből:

tízóĺai

ebéd

uzsonna

70 Ft

315 Ft

70 Ft

105 Ft

523 Ft

IO5 Ft




