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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testiileti tilés időpontja:f0I2. március 1 . sz. napirend

Tárgy Javaslat a Józsefuáľosi Onkormányzat á.Jta|

iskolákban e|látottak étkezésĺ téľítési díjáľól sző|ő 6911997.
ľendelet módosítására

fenntaľtott ĺóvodákban és

(xII. 29.) sz. iinkoľm ányzati

A napiľendęt nyíIrtlzárt iilésen kell targyalni, a rendelet elfogadásźlhoz egyszerr74q!4Ę!!g[
szav azattobb sé g sziiksé g e s.

ElorÉszĺro szpnvrzpľl BoysÉc: Huu,ą.NszolcÁlre'r,ą,sl ÜcyoszľÁly .ty-ąl"Ú l^"

KÉszÍľBľľp : INrÉzIrĺÉNyľeI.Ücypl-pn IRoo,ą'

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNypI.ńvpvĺ lcÉNypI-. Ic,ą,zolÁ s : ? e--i- l^---1-

JocĺroNľRoI,ĺ.: ffa{
TÖnvÉNypssÉol elleľoRzÉs :

.ą. ĺľcyzor HELYETTES ĺr o ĺtlĺcy zo
Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźlr o zatí j av aslat a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselo.
testtiletnek az előteriesrtés me stársv a|ésźú.

Tisztelt Képvĺselő-testület!

A SoDEXo Magyarország Kft-vel (1143 Budapest, Ilka u. 31.) megkötött vállalkozási
szerződés szolgá|tatási díjának emelése miatt szfüséges a Jőzsefvárosi onkormányzat á|ta|
fenntartott óvodákban és iskolfüban ellátottak étkezési téľítési díjárő| szóló - tcibbsz<jr

módosított - 69l|997 . (XII,29.) sz. <jnkormtnyzati rendelet módosítása.

A gyermekek védelméről és a gyttmĺůgyi ígazgatźsľól szóló 1997. éví XXXI. törvény 29. $-a
alapján ťlzetęnđő térítési díj mértékét, ha a törvény másként nem rendelkezik, a helyi
ĺinkormányzat rende|etbęn szabályozza. Ugyaĺezen törvény 151. $ (3) bekezdése mondja ki
azt, hogy a gyeľInekétkeztetés intézményí térítési đíjának a|apja az élęlmezés
nyęrsanyagköltségének egy ellátottľa jutó napi összege.

ÉR KEZETT

2012 FEBR 21. LS't



A szülő áItal ťĺzetenđő személyi térítési dijat az intézményvezető az ővodai, iskolai
gyermekétkeztetés intézményi térítési đíjáľrak és az igénybe vett étkezési napok szźĺrlźnak
figyelembe vételével źi|apítja meg, melyęt az arca való jogosultág esetén a jogszabá|yban
me ghatźlĺ o zott normatív ke dvezménnye 1 c scjkkenteni kell.

A rendelet móđosítása közvetlenül költségvetési fedezetet nem igényel.

A szolgáltatźs díjźlra vonatkozó aremelés a sziilőknek haľomszon étkezés esetén a ktivetkező
többletköltséget j elenti :

- óvodás gyermekné|: 14Ftlnap

- iskolás gyermeknél: 18 Ft/nap.

A rendeletmódosítás két hasábos összehasonlító elľendezésben csatolásra keľült, amelynek
jobb oldala tarta|mazza a módosításokat, azaz a (3,9%-ka|) megnövelt térítési díjakat.

A rendeletalkotás a I9l2009.(V.06.) ĺĺnkoľmĺányzati renďelet 1. mellékletének 1. pontja
alapján minősített szavazattobbséget igénylő kérdés, a rendeletalkotás a képviselő-testĹilet át

nem ľuházható hatáskĺjrébe tartozik, figyelemmeI az ow. 10.$ (1) bekezdése a) pontjában
foglaltakľa.

Kéľem a Tisztelt Képviselő-testületet a Józsefuĺĺrosi onkormányzat á|ta| fenntaľtott
óvođákban és iskolákban ellátottak étkęzési térítési đíjáről' szőIő 69/1997. (XIJ'.29') sz.
onkoľmanyzati ľendelet módo sításanak elfo gadás áĺa.

Budapest, 2012. február 1 5.

alpolgármester
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosĺ ÖnkoľmányzatKépvisető.testületének

........12012. (......) iinkoľmányzati ľendelete

Józsefvárosi onkoľmányzatáltal fenntaľtott óvodákban és iskolákban ellátottak
étkezési téľítési díjáľól szóiő 6911997. (KI.29.) łinkormányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testĺilete a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásről szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. $ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatźtozott
feladatkiirében eljárva a következőket rendeli e|:

1. s Józsęfráľosi onkoľmányzat áita| fenntaľtott óvodákban és iskolákban ellátottak
étkezési térítési díjélrő| sző|ő 69ĺ1997. cŕ.II.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. $ Ez a ľendelet 20|2. ápri|is l-jén lép hat"ályba.

Budapest, 2012. mfucius .....

RÍmán Edĺna
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



Napi étkezćsi szemlćIyi térítési
díiak bruttó összege

Napi étkezési bľuttó eladásĺ ár

ovoda egész napos

(táplálékallersiás is)
358 Fr 594 Fr

Ebből:

tízĺĺ:ai

ebéd

uzsonna

48 Ft

264Ft

46 Ft

90 Ft

4l4Ft

90 Ft

Áttalános iskola egész
nanos

473 Ft 762Ft

Ebbol:

tízőrai

ebéd

uzsonna

73 Ft

327 Ft

73 Ft

109 Ft

544Ft

109 Ft



Budapest Főváros VIII. keri||et Józsefváľosi onkormányzat
Képvise|ő-testü|etének

80/2011. (xII.22.) sz łinkormányzati rende|ete

Józsefvárosi Onkormányzat á|ta| fenntartott óvodákban és
isko|ákban e||átottak étkezési térítési díiárő| sző|ő 69/1997.

(XII. 29.) önkormányzati ľende|et módosításáró|

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefoaĺosi onkormányzat
Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámugyi
igazgatásro| szó|,ő |997' évi )oofl. törvény 29' $ (l)
bekezdésében, a közoktatrásról szó|,ő |993. évi Lxxlx' törvény
124. s QI) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazźs a|apjźn a
kovetkezőket rendeli;

1. $ Józsefuaĺosi tnkormanyzat által fenntaĺtott óvodákban és
iskolákban ellátottak étkezési térítési dijaĺól szo|ó 69/1997.
(xII.29') önkormányzati rendelet 1. me||éklete helyébe ezen
rende|et l. melléklete lép.

2. s Ez a rendelet 2012.januar l-jén lép hatályba.

Napi étkezési
személyi

téritési dijak
bruttó összege

Napi étkezési
bruttó eladási ár

ovoda egész napos

(táplálékallergiás
is)

3MFt 571 Ft

Ebből:

tizórai

ebéd

uzsonna

46Ft

254Ft

44 Ft

87 Ft

398 Ft

86 Ft

Általanos iskola
esész naoos

455 Ft /JJ ľI

Ebből:

tízorai

ebéd

uzsonna

70 Fr

315 Ft

70 Fr

105 Ft

523 Ft

105 Ft

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat
Képvise|ő-testületének

...,/2012. (...) önkormányzati rende|ete

Jlzsefvárosi Onkormányzat álta| fenntartott óvodákban és

iskolákba n e|látottak étkezési térítési díjár ó| szó|ó 69 l 1997.
(xII. 29.) önkormányzati rende|et módosításáró|

Budapest Főváĺos VIII. keril|et Józsefoaĺrosi onkormĺányzat
Képviselő{estülete a gyermekek védelméről és a gyámugyi
igazgatźsró| szó|ó 1997. évi XXXI. torvény 29. $ (l)
bekezdésében kapott felhatalmazźs a|apjźn' az Naptöĺvény 32-

cikk (2) bekezdésében meghatáĺozott feladatkörében e|jáĺ,,la a
következőket rendeli e| :

1. $ Józsefurí'rosi onkormányzat által fenntartott óvodakban és

iskolákban ellátottak étkezési térítési díjaĺól szóló 69/1997.
(xII.29.) önkormiĺĺlyzati rendelet l. melléklete helyébe ezen
rendelet 1. melléklete lép.

2. s Ezaĺende|et2012. április l-jén |ép hatályba.

Napi étkezésÍ
személyi

téĺtÍési dfiak
bruttó ijss?.epe

Napi étkezési
bruttó e|adási ár

ivoda egész
napos

(táplálékallergías
is)

358 Ft 594 Ft

Ebből:

tízirai

ebéd

uzsonna

48 Ft

264 Ft

46 Ft

90 Ft

414 Ft

90 Ft

A|ta|ános isko|a
egész napos

473 Ft 762 Ft

Ebből:

Íízórai

ebéd

uzsonna

73 Ft

327 Ft

73 Ft

109 Ft

544 Ft

IO9 Ft




