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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!
Előzmények:
Budapest Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete a 47512012. (X[. |9.) határozatá-
ban felkéľte a polgáľmesteľt, hogy a Józsefulírosi onkormáĺyzat á|tal feĺlrúartott óvodfüban
és iskolakban ellátottak étkezési térítési díjáÍól sző|ő 6911997.6II.29.) sz. önkormźnyzati
rendeletet vizsgáIja feliil, és erľe vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testĹilet elé.

A gyeľmekek védelméľől és a gyámügyí igazgatásról szóló |997. évi XXK. tĺiľvény (továb-
biakban: Gyvt.) a|apjan ťlzetenđő térítési díj méľtékét a fenntaľtó önkormanyzat renđelętben
szabá|yozza. A Gfi. értelmében a fővarosi kerületi önkormanyzat bińositja az étkezést az
általa fenntartott óvodákban, valamint aközigazgatási teľületén lévő tankeľiiletekben az źi|a-
miíntézményfenntaľtó kĺizpont ź.Jtalfenrfiartott nevelési-oktatási intézményekben (iskoltk) - a
fővarosi önkoľmanyzat saját tulajdonában álló ingatlanban múködő nevelési-oktatási íntéz-
mények (iskolak) kivételével. Amennyiben az ővodai, az á|ta|źnos iskolai, továbbá_ ha kiil<jn
jogszabá|y másként nem rendelkezik _ a középfokú iskolai gyeľmekétkeńetést a települési
önkormanyzat biztosítja, űgy az intézményi térítési đíjat a települési cinkoľmányzat źi|apítja

ÉľĘ ĺ,.{ľ:;íil'"i""Ĺ

Előterj esztő : Sríntha Péteľné alpolgáľmester

A képviselő-testiileti ülés iđőpontj a: 2013. marcius 20. sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Jőzsefvárosi onkormányzat által fenntartofi óvodákban, valamint
az áiJ|ami intézményfenntaľtĺí ktizpont által fenntartott Budapest x'őváľos VIII. keľüle.
ti iskolákban alkalmazott étkezési téľítési díjakľól szóló tinkormányzzti ľendelet elfo.
gadására

A napirenđet ayfuzáĺt ülésen kell tárgyalni' a rendelet elfogadásĺíhoz egyszeťu/glngyített
szav azaffiobb sé g sziik s é ge s.

ElorÉszÍro szrRvpzBľl BcysÉc: HuľĺÁNszolc,ą'I.r,ą'r,ą.sl ÜcyoszľÁly ,\
KÉszÍrprľp: Dosó MłcooI.Nn', HuvĺÁNrePcsoLATI Inool.

PÉNzÜcyl FEDEZETET tcÉľreI./ľBIr,ĺ lcÉľľreI.. lc,q,zolÁs: á "\_.

BľrpRĺeszrÉsnr ALKALMAS :

Városgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeméĺyezi x

Hatáĺ ozati iav as|at a bizottsźĘ szálmár a:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Flumtnszo|gá|tatási Bizottság javasolja aKép-
viselő-testĺiletnek az előteri es ztés mestáÍsvalását.
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A Gyvt. éľtelmében a gyermekétkeztetés íĺtézményí téľítési díjának alapja az éIe|mezés
nyersanyagköltségének egy gyeľmekľe, tanulóra jutó napi összege. A sztilő źital ťlzetendő
személyi téľítési dijat az intézményvezető á|Iapítja meg a napi összeg általános forgalmi adó-
val növelt összegének és azigénybe vett étkezésí napok szźlmának figyelembe vételével, me-
|yet az ana vaIő jogosultág esetén a jogszabźiyban meghatáľozott normatív kedvezménnyel
csökkenteni kell.

Az aIábbi táblázatban ĺjsszehasonlításra keľült az ővodttk és általanos iskolák esetében az ét-
kezési térítési dij váItozźsa az elmil|t egy év vonatkozásában, valamínt a táb|źnat tartaImazza
a 2013. április 01 . napjĺĺtól javasolt étkezési térítési díjakat (a 2013. április 0I. napjátő| java-

A étkezési téľítési díjra vonatkoző tervezett aľemelés 2013. április L-tőIkezdődően a szülők-
nek háľomszorí étkezés esetén a k<jvetkező többletköltséget jelenti a2012. április l-jei áľak-
hoz képest:
- óvodás gyermekné|:2I Ftlnap
- iskolás gyermekné|: 26 Ftlnap

A hatályos jogszabá|yok szerint /Gy,ft. 15|. (2)bek.l a rendeletben szfüséges a kĺlzépiskolai
étkezési térítési díj ak megh atározása is.

A Képviselő-testület 415l20I2. (XII.19.) sz.hatźnozata 1) pontjában úgy döntĺltt, hogy a Rao-
ul Wallenbeľg Szakkĺizépiskola és Szakiskolakozétkeztetését (a Gyvt. 151. $ (2) bekezdése)'
mint kĺjtelező feladatot 2013. januĺír 01. napjátó| el|átja, ennek kapcsán a Jőzsefvźrosi Intéz-
ménymúködtető Kĺizpont tevékęnysége kiegészítésre keľült az á||ałni intézményfenntartó
kĺizpont által fenntaľtott nevelési-oktatási intézmények közétkeztetésének biztosításźna|, a
fővaľosi tinkormányzat sajźú tulajdonában á11ó ingatlanban mfüödő nevelési-oktatásí intéz-
mények kivételével. 20t3. januaĺ és februaľ hónapra a Budapest Fővráros onkormányzata
Human TISZK Gazdasági Szervezete és a SoDEXo Magyarorszźlg Kft-vel kötött vźů|a|kozá-
si keretszerzőďés alapján, az abban foglalt díjjal és feltételekkel vállalta az onkormányzat a
feladat e||átását és tudomásul vętte a hatályos Főv. Kgy. rendelet a|apján ťtzetenđo térítési
díjakat. A képviselő-testület felkérte a Jőzsefváĺosi Intézménymiĺkcidtető Központ vezetőjét,
hogy folýasson taľgyalásokat (személyi, tźrgyi, dologi) akotelező önkoľmanyzatífeLađate|Itr
tás jövőbeni biztosítása éľdekében és eľľe vonatkozó javas|atát tegye meg a Képviselő-tęstiilet
felé.

Ahatźnozat a|apján a Jőzsefvźlrosi Intézménymfüödtető Központ vezetoje tźrgyalást folytatott
a Budapest Fővaľo s onkoľmany zata Humáĺ TI S ZK G azđasági Szew ezetével (továbbiakban :

TISZK), valamint az érintett Raoul Wallenbeľg SzaLd<ozépiskola és Szakiskola képviselőjével
a középiskolás tanulók étkezésénekbíztosítása iigyében a személyi,tźngyi, dologi feltételek-
róI, akote|ező önkormányzati fe|adatellátás biztosítása érdekbęn. Atárgya|ás soriĺn a fővaľos
többi intézményéhez hason]óan az iskola és a gazđasági szerezet kífejezte azon szándékát,
hogy egészen 20121201 3. tanév végéig az étkezés biztosításával kapcsolatos technikai felada-
tokat (ebédrendelés, szám|ázźst, stb.) váItozat|an feltételekkel, továbbra is egymással közösen
bonyolítjak le. A feladate||źńź.sért2013.januaľ 1. napjától felelős Budapest VIII. keľĹilet Jó-

solt díiazás a Gwt. sze rinti téľítési díi alaoián keľült kiszámĺtásra

DÍJAK/KoRcSoPoRT
étkezési térítési díj

2012.01.01-2012.03.31.

1Áľa. vĺltoaĺs miatt)

étkezési tóľítési díj
2012.0 4.01 -20 13. 03.3 1.

étkezési téľítesi díj
2013.04.01-tdt

(tervezeĄ

óvodás gyeľmeknél
í3x-i étkezés)

344Ftlnap 349 Ft/nap 370 Ftĺnap

iskolás gyeľmeknél
(3x-i étkezés)

455 Ft/nap 462Ftlnap 488 Ft/nap



zsefuaľosi onkoľmányzat fe|é az étkęzés bruttó eladási ára és a térítési díj közötti ktilönb,özet
keľĹilne csak kiszám|źzásra. A felek közötti megállapodás20|3. marcius végéľe vźrhatő. 

-.. '.

A fentiek éľtelmében a gazdasági szewezet máľcius hónapban is ellrítja a középiskolások ét-..;.' ,.-

keztetését, a tanulók a fovarosi rendeletben meghatźlľozott tanulói étkezési térítési díjatflzetik,
melynek összege bruttó 330,f Ft/főlnap. 

'

A helyi étkezési téľítési đíjľa vonatkozó rendeletiink jelen felülvizsgálatźnáI a torvényi elő-
íľásnak megfelelően kitéľtink a középiskolai étkezési téľítési díjra is, hatá|yba lépését 2aI3..' .,..

április 1. napjától javasoljuk . Az étkeztetés tekintetében az állami intézményfenntaľtó kĺizpont
jogelődje (TISZK) és a SoDEXo Magyaľország Kft. a k<lzépiskolfü k<izétkeztetésére vonat-
kozőan vállalkozási keretszetződést kötött 2012. szeptember Otr. napjátó| 2013. június 30.
ĺapjźigtaľtó időtartamÍa. A vállalkozási keľetszerzőđés a|apjźnaszo|gźůtatás fuanet1ő'274,02 - ':

Ft/adag. Tekintettel ez e|őzményekľe a kĺizépiskolai térítési díj ĺisszegét a keretszerződés le- : '

jártáíg a fővarosi rendeletben előíľtak szerint javaslom meghatétrozni, ez jelenleg tanulónként
bruttó 330,2 F tl fł3 l nap. ..

Javasolom a Józsefuárosi onkormźnyzat által fenntaľtott óvodakban és iskolfüban ellátottak
étkezési térítési díjáÍól sző|ő 6911997, 6II.29.) sz. önk. rendelet hatályon kívül helyezését és

új rendelet elfogadását ''' :

A rendelet módosítása k<iltségvetési fedezetet nem igényel.

A Képviselő-testiilet hatásk<ĺľe az A|aptörvény 32. cikk (2) bekezdésében' az Mötv. 42. s |.
pontjában, a Gyvt. 29. $ (1) bekezdésében, valamint 151. $ (2a) bekezdésében foglaltakon
alapul.

Kérem az el őterj eszté s mell ék|etét képező ľendelet terv ezet el fo gadás át

Budapest, 20|3. máľcius 6.

Töľvényességi ellenőľzés:
Rĺmán Edĺna

jegyző

aljegyző

f r' l('Jł*'-łÜ\1
Sántha Péteľné

' alpolgáľmester
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tsudapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi Onk ormányzatKépviselő.testĺiteténelĺ
.....t2013. (... ... ) tinkormányzati rendelete

, ' ,: BudapestJózsefváľosi Onkoľmányzatáltal fenntartottóvodákban, valamint az
állami intézményfenntartő központ által fenntartott Budapest Főváľos VIII. ke.

: rületí iskolákban alkalmazott étkezésitérítési díiakľól . .':

Budapest Főváros VIII. keriĺlet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete az A|aptłjr-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatĺíľozott feladatköľében e|jáwa,a gyermekek véde]mé-
ről és a gyámügyi igazgatásról.szóló 1997.'évi )o(K. torvény 29. ''$ (1) Ĺekezdésében kapott
fe|hata|mazás alapján, a kĺjvetkezőket rendeli el:

l.$ A rendelet hatźt|ya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľm źnyzat
fenntaľtásában mrĺkĺidő óvodákra, valaľnint - a fővĺírosi önkormányzat sajźútulajflonában
á||ő ingatlanban mfüödő nevelésĹoktatási.intézmények kivételével - az źi|alĺli intéz-
ményfenntaľtó kĺizpont źital fenntaľtott Budapest Főváros VIII. kerĹileti nevelési-oktatási
intézményekre.

2.$ A személyes gondoskodást nyujtó alapellátas keretében biztosított gyeľmekek napkĺizbe-
ni ellátása személyi térítési díjának megÍizetésére a sziilői feltigyeĺłi joggal ren-delkező
sztilő vagy más töťvényes képviselő köteles. Az el|źtottak az étkeztetést igénybe vehetik:
a) napi egyszeľi alkalommal ebéd elfogyasrtásra,
b) napi reggeli és ebéd e|fogyasztása esetén,
c) napi hiíľomszori alkalommal (ľeggeli, ebéd, uzsonna).

3.$ (l) A gyeľmek napkĺizbeni ellátása (gyeľmekétkeztetés) intézményi téľítési díjanak alapja
az éle|nezés nyeľsanyagköltségének egy ellátottľa jutó napi összege.
(2) A személyi téľítési díj az (1) bekezdés szerinti napi ĺisszeg általĺĺnos forgalmi adóval' növelt összegének és azigénybe vett étkezések szźménakszotzata.
(3) A dolgozók, amennyiben igénybe veszik az étkeztetést, a mindenkoľi teljes eladási

arat kötelesek fizetni.
(4) Aza|ka|mazandó napi személyi téľítési đíjaterendelet l. mellékletetarta|mazza.

4.$HatáIyát vesái a Buđapest Józsefuiĺľosi onkoľmźnyzat á|ta| fenltartott óvodákban és is-
kolakban ellátottak étkezés'i téľítési dijáÍő| sző\ő 69/|997.6II.29.) sz. cjnk. ľendelet.

5.$ Ez a rendelet 2013. április 1. napjĺán |éphatáIyba.

Budapest, 2013, március .....

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis ][.{áté
polgármesteľ



A rendelet 1. mellék|ete

ovoda egész napos
(áplálékalleľgiás is)

Napi étkezésĺ téľítési díjak
b"o!t_o_9$!999_

370 Ft

Napi étkezési bľuttó eladási
ár

613 Fr

Ebből:

tizőrai

ebéd

uzsonna

50 Ft

273 Ft

47 Ft

93 Ft

427 Ft

93 Ft

Altalános iskola egész
napos

488 Fr 786 Fr

Ebből:
tízőrai

ebéd

uzsonna

75 Ft

338 Ft

75 Ft

113 Ft

561 Ft

ll2Ft

Ktizépiskola
ebéd 330,2Ft 348,01 Ft



IlĺDoKoLÁs

a JólzseÍválrosi Onkormányzat által fenntĺrtott ĺivodákban, valamint az á./'lramiintéz.
ményfenntartĺí központ által fenntartott Budapest Főváľos VIII. kerületi nevelési.

oktatási intézményekben a|ka|mazott étkezési térítési díjakľĺí,l sző|ő .....l20|3. (......)
iinkormánvzati ľendelethez

l. $-hoz: Szabá|yozásra kerĺ'ilt a rendelet hatá|ya'

2. $-hoz: Tarta|mazza, hogy ki a térítés díj megfizetésére kötelezett személy' valamint, hogy mely
étkeztetések vehetőek igénybe.

3. $-hoz: A térítési díj ťlzetés mértékének alapjźńtarta|mazza.

4. $-hoz: A korábbi hasonló tárgyű rendelet hatĺályon kívül helyezése indokolttá vźůt az új ľendelet
elfogadása miatt'


