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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi X

Hatźr o zati iav aslat a bízotÍság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi BizotÍsáý Humánszolgéitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés mestársva|áséú.

Tisztelt Képviselő-testület!

A SoDEXo Magyarország Kft-vel (1143 Budapest, Ilka u. 31.) megkĺitött vállalkozási
szetzoďés szolgéltatási díjanak emelése miatt szükséges a Józsefuaľosi onkormányzat áIta|
fęnntaľtott óvodrákban és iskolríkban ellátottak étkezési térítési díjaról szóló - t<jbbször
módosított . 69 l |997 . (XII. 29 .) sz. önkoľm ényzati rendelet módosítása.

A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló |997. évi X)oil. tĺirvény 29. $-a
a|apjźn fizetendő térítési díj mértékét, ha a törvény másként nem rendelkezik, a helyi
önkoľmanyzat reĺde|etben szabá|yozza. Ugyanezen tĺirvény 151. $ (3) bekezdése mondja ki
dń, hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési dijamk a|apja aZ élelmezés
nyeľsanyagköltségének egy ellátottra j utó napi ĺisszege.
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A sziilő áIta| ťĺzętenđő személyi térítési dijat az intézményvezető az ővodai' iskolai
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának és az igénybe vętt étkezési napok száĺnźnak
figyelembe vételével áIlapítja meg, melyęt az aĺra való jogosultág esetén a jogszabá|yban
meghatźrozott normatív kedvezménnyel csökkenteni kell.

A rendelet módosítása kĺjzvetlenül költségvetési fedezetet nem igényel.

Az alábbi táb|ázatbarl ĺjsszehasonlítottuk a szo|gáItatási díjak váItozását az ęImu|t egy év
vonatkozásában:

A szolgáltatás díjaru vonatkozó l,SYo-os áremelés a szülőknek háromszori étkezés esetén a
kĺivetkező tĺ}bbletköltséget jelenti a20|2. január 1-jei árakhoz képest:
- óvodás gyermeknél: 5 Ft/nap
- iskolás gyermekné|:7 Ftlnap.

A rendeletmódosítás két hasábos ĺjsszehasonlító elľendezésben csatolásra került, amelynek
jobb oldala tarta|mazza a módosításokat, azaz a (I,S%-ka|) megnövelt térítési díjakat.
A renđeletalkotás a |9l2009.(V.06.) önkormĺĺnyzati rendelet 1. mellékletének 1. pontja
aIapjan minősített szavazattobbséget igénylő kérdés, a rendeletalkotás a képviselő-testület át
nem ruházható hatásköÉbe tartozik, figyelemmel az otv. 10.$ (1) bekezdése a) pontjában
foglaltakĺa.

Kérem a Tisĺelt Képviselő.testületet a Józsefuárosi onkormányzat źital fenntartott
óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjárő| sző|ő 69/1997. (xII. 29.) sz.
ĺinkormány zatí r enđe|et mó do sítás ának e lfo ga đás ár a.

Buđapest, 2012. máľcius 12.
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Sántha Péterné
alpolgármester

Törvényes sé gi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

DIJAK/KORCSOPORT

szo|gáltatás díjai

20 | 1.0 4.01 -20 11.12.3 1.

szolgáltatás díjai

2012.01.01 -20 12.03.3 1.

(ÁFł változás miatt)

szo|gá|tatás díjai

2012.04.01-tő|

óvodás gyermeknél (3x-i
étkezés)

338 Ftlnap 344Ftlnap 349 Ft/nap

iskolás gyermekné|

(3x-i étkezés)

448Ft/ĺap 455 FÍ/nap 462Ftlnap

aljegyz(5



Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jĺózsefvárosĺ onkormányzat Képviselő.testületének

.l20If. (......) iinkormányzatĺ ľendelete

.Iózsefváľosi onkoľmányzat által fenntartott ĺivodákban és iskolákban ellátottak
étkezési térítési díjáľót szőlő 69l|997. (XII.29.) iinkormányzati ľendelet mĺódosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormtnyzat Képviselő-testülete a gyermekek
védelméľől és a gyámtigyi igazgatásról szóló 1997. évi XXK. törvény 29. $ (1) bekezdésében
kapott feIhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatk<jrében eljaľva a következőket rendeli el:

1. s Józsefuaľosi onkormáĺyzat által fenntartott óvodfüban és iskolákban ellátottak
étkezési térítési díjáról szőIő 6911997. (XII.29.) önkoľmźnyzati rendelet 1. melléklete
helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. $ Ez a rendelet 2012. április 1.jén lép hatá|yba.

Budapest, 20|2. márcrus .....

Rimán Edina
jegyzo

Dľ. Kocsis M.áté
polgármester



Napi étkezési szeméIyi ftrttési
díiak bruttó összege

Napi étkezési bľuttó eladási áľ

óvoda egész napos

( táo|á|ékal|eľsiás i s)
349 Ft 580 Fr

Ebből:

tízőrai

ebéd

uzsonna

47 Ft

258 Ft

44 Ft

88 Fr

404Ft

88 Ft

Altalános iskola egész
naDos

462Ft 744Ft

Ebből:

tizőrai

ebéd

uzsonna

7T Ft

3f0 Ft

7l Ft

107 Ft

531 Ft

106 Ft



Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi Onkormányzat
Képvise|ő-testĺiletének

80i201 r. (xll.f2.) sz önkormányzati rendelete

Józsefvárosi Onkoľmányzat áltat fenntartott óvodákban és
isko|ákban el|átottak étkezési térítési díjáról szó|ó 69l|997.

(xII. 29.) tinkormányzaÍi rende|et módosításáľó|

Budapest Fővaros VIII' kerulet Józsefrarosi Önkormányzat
Képvise|ő-testiilete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatasró| szo|o |997. évi XXXI. tÖrvény 29. $ (1)

bekezdésében, a közoktatasról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
l24. s QL) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás a\apjin a
következőket rendeli:

1. $ Józsefoaĺosi tnkormanyzat által fenntartott óvodákban és

iskolákban ellátottak étkezési térítési díjĺĺról szó|ó 69/L997.
(xII.29.) önkormaínyzati rende|et 1. melléklete helyébe ezen
rendelet 1. melléklete lép.

2. s Ez a rendelet 2012.januar 1-jén lép hatályba.

Napi étkezési
szeméIyi

térítési díjak
bruttó összese

Napi étkezési
bruttó e|adási ár

ovoda egész napos

(táp|álékallergias
is)

344 Ft 571 Fr

Ebből:

Íizórai

ebéd

uzsonna

46 Ft

254 Ft

44 Ft

87 Ft

398 Fr

86 Ft

Altalanos iskola
epész nanos

455 Ft 733 Fl

Ebből:

tízoĺai

ebéd

uzsonna

70 Ft

315 Ft

70 Ft

105 Fr

523 Ft

105 Fr

Budapest Főváros VIII. keľü|et Jóxefvárosi onkormányzat
Képvise|ő-testületének

....n012. (...) önkormányzati rendelete

Józsefvárosi onkormányzat á|taI fenntartott óvodákban és

isko|ákban e||átottak étkezési térÍtési díjáró| szó|ó 69/1997.
(xII. 29.) łinkormányzati rendelet módosításáró|

Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefráľosi onkormányzat
Képvisel<ĺ.testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásĺo| szo|o 1997. évi XXXI. törvény 29. $ (l)
bekezdésében kapott felhata|mazźs a|apjźn, az Naptöĺ,łény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatiĺrozott feladatkörében e|jźna a
következőket rendeli el:

l. $ Józsefuaí'ĺosi onkormányzat által fenntartott óvodĺákban és

isko|akban ellátottak étkezési térítési di'|.ĺĺról szóló 69/|997'
(xII.29.) önkormanyzati rendelet l. me|lék|ete helyébe ezen
rendelet l. melléklete |ép'

2. s Ez a rendelet 2012. ápri|is l-jén lép hatályba.

Napi ětkezési
személyi

térttési d{jak
bĺultó ijsszeee

Napi étkezési
bruÍtó eladdsi lÍÍ

óvoda egész
napos

(táplá|ékallergiás
is)

349 Ft 580 Ft

Ebből:

tizórai

ebéd

uzsonna

47 Ft

258 Ft

44 Ft

88 Ft

404 Ft

88 Ft

A|ta|ános isko|a
eqesz nznos 462 Ft 744 Ft

tízirai

ebéd

uzsonna

7I FI

320 Fí
7l Ft

107 Ft

531 Ft
ln6 Fł




