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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képvíselő-testttleti ulés időpontj a: 20I 5 . oktőbet 22. sz. napiľend

Táľgy: Javaslat étkezési téľítési díjakkal kapcsolatos diintések meghozata|ára

A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a hatáĺozat és a rendelet elfogadásához minősített
szav azattobbsé s sztiksé ses.
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Yárosgazdálkodási és PénzÍigyi Bĺzottság véleményezi x
Embeľĺ Erőfoľľás Bizottság véleményezi x

Határ ozati j av as|at a bizottság számźIt a:

A Váľosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság/Embeľi Eroforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|oterjesztés megtárgy a|ásźú'

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényátlás és a dtintés tartalmának részletes ismertetése

a) vállalko zási szerzođés
A ,,Kozétkeztetési szo|gáItaÍás ellátása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák fejlesztésével''
tareyű kozbeszerzési eljaĺás eľedményeként, 2015. szeptembeľ l-től a PENSIO Minőségi
Kozétkenetés Kft. (1103 Buđapest, Kőér u. 5.) (továbbiakban: Szolgáltató) szolgá|tatásával
Iátja eI onkormányzatlnk az étkeztetési feladatot a nevelési-oktatási intézméĺyekben (óvoda,
általános és középiskola), a gyermekek átmeneti otthonában és a népkonyhai étkeztetést;
2015. november 01-től a fogyatékos és szenvedélybeteg személyek nappali íntézményében az
étkeztetést, valamint a szociális étkeztetést. A vállalkozásí szerzódés 4 éves iďotar:taĺnra szóI,
ezt követően a szerzőđéses feltételek teliesülése esetén határozatLan időtaľtamúvává|ik.
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A megkötĺjtt vállalkozási szerződés 4.5.1 .l pontja szerint Vállalkozó kezdeményezheti a
nyersanyagnorÍna díjának módosítását ktilonösen a szolgáItatás ellátását érintő jogszabá|yi
változások _ ezeÍL belül is a37l20I4 (IV.30.) EMMI rendelet- źital okozott aremelkedés ese-
tén, melyet a Vállalkoző a Szerzódő Felek kozös megegyezése esetén érvényesíthet. Ezen a
nyersanyagnorrna díjának módosításával egyenes arźlnybanváItozik avá||a|kozói díj. A vál-
lalkozási szerzođés 4.5.2/ pontjában rogzítésre keľĹilt, hogy Vállalkoző a 37/20L4. (IV.30)
EMMI rendelet 2015. szeptembeľ 1-jei hatálybalépése előtt az országos Tisztifóoľvosi Hiva-
ta| á|tal kiadott, akozétkeztetés ellátásra vonatkoző ajźnlás f,rgyelembe vételével, míg2015.
szcptcmbcr 1. napjótól t37l70I4. (IV.30) E]\{MI rendelet figyelembe vételével köteles a
szolgáItatás el látás ára.

A Szolgáltató a kozétkeńetésre vonatkozó tápláIkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37l20I4. (IV. 30.) EMMI rendelet 2015. szeptember 1. napjától hatályos módosítására,vala-
mint a vállalkozási szerzódés 4.5.|l pontjara hivatkozva kezdeményeńę az átemeIést, az
alábbi indokok aIapjźn:
o A ľendelet kiiliinbséget tesz az általános iskolás alsós és felsős korosztály ktiztitt. A

bevitt tápanyagok, tá|aIási mernyiségek, felhasznált alapanyagok mennyiségében is eltéľő
előírásokat tartalmaz a két koľosńá|y szźlmara. Ennek kovetkeztében eltérő nyeľsanyag-
normákat _ a felsős korosztály esetében az alsőshoz képest magasabb - kell meghatározni
aI.lhoz, hogy betartható legyen az EMMI ľendelet.

o Naponta biztosítandó tej, tejtermék. A jelenlegi nyeĺsanyagnormákból a szfüséges napi
kalcium bevitelbiĺosítása lehetetlen. A tejteľmékek használata esetén a szükséges kalcium
mennyiséget csak az adagolási útmutatóban előírt mennyiségekf-5 szeľeséből lehet bizto-
sítani korcsporttóI fliggően. A kötelezően előírt tejtermékek biztosításanak következménye,
hogy a kiilönböző a kisétkezésekĺe biztosítandó nyersanyagnorÍna 60-100%-os emelése is
sziikségessé vá|hat korcsoporttól fĹiggően. A rendelet á|tal e|oirt változatossági mutató mi-
att nem lehet minden nap csak tejet vagy tejes italt adni, igy az előírt kalcium biztosítását
más tejtermékekkel kell megoldani (sajt, túró, savanyított termékek).

o Naponta blztosítandó fľiss ztildség, vagy gyiĺmtilcs. Korosĺályoktól fiiggően naponta
kötelező minimálisan 2-6 ďkgzoldség vagy 4-8 dkg gyümĺilcs biztosítása. A jelenlegi ebéd
normákat figyelembe véve, csak az ebéd tekintetében a biztosítandó zöldségek-
gyümölcsök költsége akźtt a teljes étkezés kĺlzel 4-I8%-át teszik ki, miközben még levest
és főételt is biztosítani kell. A kisétkezések esetében az iskoláknál a|ka|mazott alacsony
nyersanyagnoľIna 45-70%-átjelenti a biztosítandó paradicsom és apaprika is, ha mindket-
tő szerepel az ét|apon. Ehhez kĺitelezĺĺ még biztosítari a tejteľméket, pékárut és felvágottat
is.

o Ktitelezően biztosítandó halételek. A kötelezően biztosítandó hal esetében a minimálisan
elírt mennység biztosítása az ebéd norma 35-40oÁ-át teszi ki, miközben még levest, a hal
mellé köľetet, mártást,vagy főze|éket, illetve harmadik fogást is biztosítani szükséges.

o Teljes kiőľlésű pékáľu köte|ező használata. A naponta biztosítandó étkezések számátőI
fiiggően kötelezően biztosítandó a teljes kiőrlésű pékaru, ami minden esetben &ágább,
mint a hagyományos termékek. A teljes kiőrlésri kenyéľ l1oÁ-ka|, míg a reformétkezésnek
megfelelő magvas kenyér mźn l}9Yo-ka| &ágább, mint a hagyományos fehér kenyéľ. A
zsemle és a kifli esetében is 20, illetve l1%o-kal kerülnek többe a teljes kiőrlésű teľmékek.

o A ktjtelezően e|oírt mennyiségű hús, a megemelt merrnyiségű tej, tejtermék, anapontabiz-
tosítandó friss zöldség és gyümĺilcs, a teljes kiőrlésű pékáru és köľetek, ahal, a zoIđfüsze-
rckhaszná|ata a hagyományosabb ízesítés helyett minden korosztály vonatkozásában eme-
lik a nyersanyagköltségeket.

. a rendelet előírásai míatt a ľezsi jellegti kiadások is jelentosen emelkednek az a|ábbiak sze-
rint:
- Az eddigi 0,8 kg élelmiszer helyett a rendelet szerint 1,5 kg-ot kell adni (ebben a szá-

razanyag és a folyadék is berrne van), ez mind energiábarl, mind logisztikai, mind mun-
kaerő költségben emelkedést jelent.



- A megnovekedett merrnyiségű friss zöldség és gyümolcs feldolgozása többlet munkaeľő
ráfordítást igényel, ami növeli a munkabér költségeit.

- A több étel előállításaafőzőkapacitások n<jvekeđését is eredméĺyezi, ami többlet beru-
házásokat, valamint többlet energia sztiksé gletet eređményez.

Az étkezési szo|gáItatás a SzolgáItatő áIta| aközbeszeľzesi eIjźrás során tett ajánlati árát és az
ezt követő taľgyalások eľedményeként a Szolgá,Itatő végleges áremelési javaslatát az a|ábbi
táblázattartalmazza..

Jelenles 2015. november 1-től

Soľ-
szám

Korcso-
port

Etkezés
típusa

Nettó
eladási ár
(Ft/adag)

Nettĺó
nyers-

anyagnoľ-
ma

íFt/adas)

Nettĺó
eladási ár
(Ft/adag)

Nettĺi
nyers-

anyagnor-
ma

(Ft/adae)

Áremelés
nagtsdga

1. ) 3. 4.

1.

óvoda

Tízórai 88,98 39^37 20r.s9 89.20 126,57 %

) Ebéd 485,81 214.96 485.81 fr4,96 0%

3. Uzsonna 83.64 37,0r 182,16 80.60 1r7,78 %

4. Általános
Iskola
alsĺí ta.

q<ozat

Tízőrai r33,48 59,06 226,68 100.30 69,83 %

5. Ebéd 601.48 266,r4 60r,48 266,r4 0%

6. Uzsonna r33,48 59,06 223,51 98,90 67,4ő %

n Altalános
Iskola

felső ta.
Eozat

,Tíqĺ'vqi 133.48 5q nÁ ?5n lR 11070 81,44 yo

8. Ebéd 601,48 f66.r4 675"51 298,90 12,310/o

9. Uzsonna r33,48 59,06 f26,23 100,10 69,49 yo

10.
Középis.

kola Ebéd 601,48 266,r4 755,29 334,20 25,57 y;o

11. Felnőtt
(intéz-
ményi

doleozó)

Tízőrai 88.98 39,37 274,36 12r.40 208.36%

12. Ebéd 601.48 266"14 755,29 334,20 25.57 %

13. Uzsonna 83,64 37,07 267,58 118,40 2r9,9r yo

14.

Idős és
szociális
ellátás

(18+ év)

Ebéd
(nappali

klubokban
elfogyasz-
tott - alap-
díjjal szá-

molva)

632,80 280,0 755,29 334,20
1,9,36 yo

15.

Ebéd (k|u-
bokbĺíl

elvitelre -
aIapdíj+
csomago-

Iás)

686,00 280,0 8r8,79 334,20
1,9,36 yo



16.

}lázhoz
szállított

ebéd
(alapdíj +
csomago-

|ás+házhoz
szál|. dÍia)

728,00 280,00 868,92 334,20
19,36 %;o

t7.
Egytál éte|
(Népkony-

ha)
344,76 169,00 68r,77 334,20 97,75 yo

A szolgáltatót megillető
nettó eladási ár

(Ft/adag) (az 1-17. soľ-
számhoz tartoző étkezési
tĺpusok esetében meg.
adott eladási árak átla-

ga.)

362,50 485,32

A Szolsáltatót meeillető megemelt éS ielenlesi net tó eladási źrakaránva: 133.88%

Yźilalkoző aközbeszerzési eljárás során az aján|atí źtrat akozbeszerzési eljarás megindítása-
kor hatályos jogszabályi előírások alapján adta meg.

b.) Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testtiletének
|3l2O13. (III.28.) önkormányzati rende|ete szabźiyozza aBvdapest Józsefuárosi onkormźny-
zat áIta| fenntartott óvodákban, valamint az tilami intézményťenntartó központ által fenntaľ-
tott Budapest Fővaľos VIII. keľületi iskolfüban alka|mazott étkezési téľítési díjakat. A rende-
let 1. melléklete tarta|mazza az ővođás, általános iskolás, valamint kĺizépiskolás gyeľmekek
napi étkezé,si térítési díjának bruttó összegét és đoigozók által ťĺzetenđő napi étkezési bruttó
eladási áĺat. A hatályos jogszabá|yok alapjan a gyermekétkęztętés intézméĺyí térítési díjanak
a|apja az é|eImezés nyeľsanyagkoltségének egy ellátottľa jutó napi ĺisszege, melynek ĺisszege:

Sor-
szám

Korcsoport Etkezés
típusa

nyersanyag-
ktiltség/

ellátott/nap
2015. oktĺóbeľ 31.

ĺs

nyeľsanyag.
ktiltséý

ellátott/nap
2015. novem-

beľ l.től

Aremelés
nagysúga

1.

óvoda

Tízőrai 39.37 89,20 126,57 %

,, Ebéd 214.96 214.96 0%

3. Uzsonna 37.01 80,60 I ]7,78 oń

4. Altalános
Iskola alsó

tagozat

Tízőrai 59,06 100.30 69,83 %

5. Ebéd 266,74 266,r4 0%

6. Uzsonna 59.06 98,90 67,46 %

,7

Általános
Iskola felső

tagozat

,Iízőrai s9.06 r10,70 87,44 %

8. Ebéd 266.r4 298.90 I2,3] oÁ

9. Uzsonna 59.06 100"10 69,49 %

10. Ktizépiskola Ebéd 266,14 334.20 25,57 %



A sztilő á|ta| ťĺzetendő napi étkezési térítési díj bruttó összege az intézményi térítési dtj egy
ellátottľa jutó napi összegének azá|talános forgalmi adóval ncjvelt összege:

Napi étkezési térí-
tési díj bruttó

összege
2015. októbeľ 31-

is

Napi étkezési
térí.tési díj

bruttti t)ssTege
2015. november 0l-től

Noľmál Diétás

ovoda egész
napos
(táplá1ékaller-
siás is)

370 Fr
ovoda egész
napos 488,64 635,24

Ebből:
tízőrai
ebéd
uzsonna

50 Ft
213 Ft
47 Ft

Ebből:
tízőrai
ebéd
uzsonna

IT3,28
273,00
r02.36

r41,27
354,90
r33.07

Altalános
iskola egész

naDos
488 Fr

Altalános isk.
egész napos
(alsĺó tasozat)

590,98 768,27

Ebből:
tízőrai
ebéd
uZsoÍIna

75 Ft
338 Ft
75 Ft

Ebből:
tízőrai
ebéd
uzsonna

127,38
338,00
125,60

165,60
439,39
163^28

Altalános isk.
egész napos
(felső taeozat)-

647,32 841,51

Ebből:
tízőrai
ebéd
tlzsoÍIna

140,59
379,60
127,r3

r82,77
493,48
165,27

KiizépiskoIa
ebéd 338 Ft

Kiĺzépiskola
ebéd 424,43 55I,76

A étkezési térítési díjra vonatkoző tervezętt áremelés 2015. novembeľ 1-től kezdődően a szĹi-
lőknek haromszoľi étkezés esetén a kovetkező többletköltséget jelentené a részükĺe jelenleg
megállapított összeghez képest:

Normál étkezés esetén:
- óvodában: + 118,64 Ftinap (32,06%)
- általános iskola a|ső tagozatán: + 102,98 Ft/nap (21,10 %)
- általános iskola fe|sőtagozattn: + 159,32 Ft/nap (32,64%)

Diétás étkezés esetén:
- óvodában: r- f65,24Ftlnap (7I,68 %)
- általános iskola a|ső tagozatán: + 280,27 Ft/nap (57,43 %)
- általános iskola felso tagozatán: + 353,51 Ftlnap (72,44 %)

Kcĺltségvetési szempontból kedvezóbb lenne az onkormányzat számáta, ha a sztĺlők a teljes
napi étkezési térítési díjat (nyersanyagnoĺmát) megťĺzetnék, azonban a szĹilők teľheinek csök-
kentése éľdekében javasolom, hogy a szolgá|tatői árváItozźlsból eredő tĺjbbletköltségeket az
onkormán y zat v á||a|j a.



A gyermekek védelméről és a gyttmugyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXK. toľvény kimond-
ja, hogy a szülő á|Ía| ťĺzetendo személyi téľítési đíjat az intézményvezetó áI|apítja meg a ĺlapi
étkezési térítési díj bruttó összegének és azigénybe vett étkezési napok számának figyelembe
vételével, melyet aZ arua való jogosultág esetén, normatív kedvezménnyel (100 oÁ-ka|, vagy
50 %-kal) cscjkkenteni kell.
A gyermekétkeztetés során azintézményi térítési díj 100 oÁ-źúnormatív kedvezményként kell
biztosítani (ingyenes étkezés) például az ővodai nevelésben részesülő gyermek esetén, ha
rendszeľes gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
olyą1 családban é1, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos g1'ermeket nevelnek; olyan csa-
Iádban él, amelyben három, vagy tcibb gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben a
szülő nyilatkozata alapján aZ egy főre jutó havi jövedelem ĺisszege nem haladja meg a kötele-
ző legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjj árulékkal csökkentett o s szegének I 3 0 % - át.

A gyermekétkeztetés sorĺán az iĺtézményi térítési díj 50 oÁ-át normatív kedvezményként kell
biztosítani (kedvezményes étkezés) például az1-8, évfolyamon felül nappali ľenđszenĺ iskolai
oktatásban résń. vevó tanuló után, ha ľendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
az I-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszeľű iskolai oktatásban ľészt vevő tanuló
után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a
tanuló nem részesül ingyenes étkezésben.

A 20|5. októbeľ havibeťlzetések alapjan óvodában ingyenes étkezésben ľészesül I.II7 fo, a
téľítési díj 100 %o-éifizeti32I fő, az iskolfüban 860 fő ľészesül ingyenes étkezésben,50 oń-os

kedvezményben részesül 2I4 fő, a térítési díj l00 oÁ-átfizeti 581 fő.

Az ővoda, iskolai dolgozók jelenleg a bľuttó eladási áĺĺrak megfelelő ĺisszeget ťlzetik, ennek
mértéke:

bruttó eladási
2015. október
iýadag

ar
31-

bruttó eladási ár
2015. november 01-

tőUadagNoľmál

bruttó eladási árf0|5.
november 01-től/adag

Diétás

Felnőtt intézményi
dolpozó 983,1Ft I 647,49 Ft 2 t4t.74Ft

Ebből:
tizőrai

ebéd

uzsonna

113 Fr

763,88 Ft

r06,f2 Ft

348,44Ft

959,f2Ft

339"83 Fr

45f,97 Ft

1f46,99 Ft

441.78 Ft

c.) A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat fenntartásában működő Jó-
zsefrarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyK) által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési đijait a személyes gondoskodást
nyujtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési ktitelezettségľől sző|ő 2Il2017.
(IV.12.) cinkormányzati rendelet (továbbiakban: Rende|et) szabályozza. Atérítési đíjakazSń.
rendelkezései alapján évente felĹilvizsgálatra keľülnek' mely utoljaľa 2015. év máľciusában
keriilt áttekintésľe a Képviselő-testiilet Észérő| és a tényadatok alapjĺín módosításľa, ekkor
ťlzetendo térítési díjak méľtékei a20I4. évhez képest nemvá|tozott (kivétel az idősek átmene-
ti otthona, ahol a térítési díj mértéke az Szt-ben foglalt maximálisan ťlzethető díj százalékos
arányában kerĹilt meghatározásra). Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfe|eIoen az
étel kiszolgá|ásźxal egyidejű helyben fogyasztással (nappali klubokban, a keriiletben hét he-
|yen,2016. január 0I. napjátől a Népkonyhĺín is), elvitellel, valamint házhozszá|lítással kerĹil
megszeľvezéste'

;!
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A szociális étkeńetés esetében az alźhbi táblázat tarta|mazza a jelenleg ťĺzetett eladási áĺat és
az iĄ S zolgá|tatő á|ta| tett áľem el é s i j avas l atot.

A Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésén tárgyalt Népkonyha bővítésével kapcsolatos
e|óterjesztésbenjelzésre került, hogy a szociális étkeztetés esetén szĹikségessé vtit a szolgáIta.
tás igénybevételi módjának felülvizsgálata annak érdekében, hogy az ételek kiosztása hatéko-
nyabban műkcidjcin. A Népkonyha adagszźtĺrla2016. januaľ 01. napjátóIhatźltozatlan időľę
napí 320 adagszámĺól 350 ađagszźlmĺa emelkedik. A szociális étkeztetéstházhoz szállítással
igénybevevők köztil kb. 300-350 személy esetében koruk és egészségi állapotuk nem indokol-
ja az ebéđ hźnhoz szá||ítźsźt' kényelmi szo|gá|tatásként veszik igénybe a hźnhoz száIlítást.
Jelenleg előfordul, hogy az igénylők ahźvhoz szá||ítás időpontjában nemtntőzkodnak otthon,
nem minden esetben atászoru|ő személy veszi át az ételt, ezáLta| az étel nem jut el a rászoru-
|őhoz, továbbá a szo|gá|tatást igénybe vevő lakcímvźl|tozása, ę|halźtlozása nem keľül bejelen-
tésre. Jelenleg a térítési díjak összegeiben nincs különbség aľľa tekintettel, hogy helyben fo-
gyasńással, elvitelre vagy házhoz szá||itással történik az étkeztetés. Jelen javaslat szeľint a
téľítési ďíjak ajĺivőben aszetint kenilnek differenciálásra, hogy az éte|t az e||átottak helyszí-
nen fogyasńják, elviszik vagy az ebéd házhoz szźilítását kérik. Az é'tel helyben fogyasztása
esetén az ebédért az a|apdij, az elvitelnéI ezen felül plusz a csomagoláséľt, a lakásľa töľténő
szá||ítás esetében plusz a kiszállítás költségeivel emelkednek a téľítési díjak összegei. A hely-
ben fogyasztás esetébęn a maximálisan fizetendő térítési díj ĺisszege 680,- Ft fielenlegivel
megegyező), nem helyben fogyasztás esetén ezen felül 81,- Ft csomagolási kĺiltség, valamint
plusz 64,- Ft szźi|ításí költség tĺíĺsul, mely összegek a héwégi étkezésľe is vonatkoznak.

Aházhoz szźi|ítás esetében, ha közos htztartásban é1ő személyek részéľe, IJgyaÍIaffa a címľe
tĺjrténik a kiszá||ítás, a plusz költség csak egy személy esetében kerĹil megáIIapítźsra. A Jó-
zsefuaĺosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti Központ vezetojének javaslata a|apjan a
ťlzeteĺđő térítési đíjak továbbra is az igénybe vevő jövedelmi helyzetétől fiiggően kerülnek
meghatélrozásta. Azon ellátottak, aL<lk házi segítségnyújtásban is részesülnek vagy koruk és
egészségi állapotuk miatt nem tudják a kiosztó helyen átvenni az ebéďet fielenIeg 110 főt
érint), a csomagolás és a házhozszélllítás koltségeinek megfizetése alól mentesülnek.

A szociális t<lrvény rendelkezései szerint a szociális étkeztetés intézményítéľítési díjának cjsz-
szege nem haladhatja meg a szolgźlltatási önköltséget, Az intézményi térítési díj év közben
egy alkalommal konigálhatő. Az önköltség a Szo|gáItató áremelési javaslata a|apján 938,-
F tl fő l ađag (korábban 90 I,- F tl fó ladag volt).

Jelenleg 2015. november 01. nap-
iátó|

Etkezés típusa

Nettó
eladási ár
(Ft/adae)

Bruttó e|-

adási ár
(Ft/adas)

Nettó
eladási ár

íFt/adas)

Bruttó el-
adási ár
íFtladas)

Aremelés
nagysága

Ebéd (nappali klubokban
elfogyasztott - alapdíjja|

számo|va)

674,02 856

755,29 959,22 12,05 yo

Ebéd (k|ubokbóI e|vite|re -
alapdíj+ csomagolás) 8r8,79 1039,86 f1,47 yo

Házhoz szá||ított ebéd (alap-
díj + csomagolás+házhoz

száll. dí'ia)
86892 rr03,52 f8,92%;o

Egytá| étel (Népkonyha) 344,76 437,85 68r,77 865,85 97,75 yo



A hatályos jogszabáIyi rendelkezések alapján az onkormźnyzaÍ. ingyenes ellátásban ľészesíti
azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rende|kezlk, azonban ezen el|átottak, amennyiben a
fentiek szeľint nem mentestilnek a csomagolás és házhozszá|lítás koltségeinek fizetése alól,
ezen kcjltségeket kötelesek megfizetni. A diétás étkezők esetében, amennyiben az eIléÍott ígé-
nyét orvosi igazolással igazolja, a SzolgáItatő áItaI kért tobbletkoltség (30%-a| magasabb
nyersanyagnorma) nem kerĹil fe|számitásta.

A kerületben októberben 692 fü veszi igénybe a szociális étkeztetést (népkonyha kivételével),
mely|$| I02 fó jörĺedelemmel nem rendelkezik,236 fő jövedelme 30 e Ft-nál ker,esebb, 136 fő
30-57 e Ft, 57 fó 57 -72 e Ft, 68 fó 72-92 e Ft közötti jövedelemmel ľendelkezik, 93 fonek 92 e
Ft magasabb jövedelme van havonta. Az ellátottak jövedelmi helyzetét figyelembe véve a to-
vábbiakban is megkcizelítőleg 100 fő ingyenesen tudja igénybe venni az étkęzést. amennyiben
az ételt helyben fogyasńja el. A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
javaslata alapjźn helyben fogyasztás esetében a ťlzetenđő térítési đijak árai az e|oző térítési
díjaknak megfeleloen kerülnek meghattrozásra (maximális összege 680,- Ftlfólnap, mely sávo-
san csökken a jövedelemtől ftiggően). A csomagolási és száI|ítási költségek megťĺzetése az
ellátottakra kerül athárításľa. Fentiek a|apján a szociális étkeztetés inténnényi térítési đíja a
szociális törvény szeľinti önköltségi ámá| (938 Ft) kedvezőbben kerül meghattlrozásra.

A Gyermekek Atmeneti otthonában a SzolgtĺItatő az ebédet és vacsoľát nyújtja, a másik há-
rom étkezést (reggeli, tízőrai, uzsonna) az íntézmény saját magabiztosítja. Az értel'mi fogya-
tékosok napközi otthonában a reggeli keru| az íntézmény á|tal vásárolt élelmiszeľrel biztosí-
tásľa.

A fentiekben ismertetetttényźi|źts alapjan javaslatot tesztink a PENSIO Minőségi Kozétkeńe-
tés Kft-vel a nevelési-oktatási és a szociális intézmények közétkeztetése targyában}}I5. au-
gusztus 03. napján kötött vállalkozásí szerzóďés módosításáľa 2015. november 01. napi ha-
tálybalépésse| az előteľjesĺés 1. számú melléklete szerint. Javaslatot tesztink továbbá, a Buda.
pest Józsefuaľosi onkotmáĺyzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézmény-
fenntaľtó központ által fenntaľtott Budapest Főváros VIII. keľületi iskolákban aIka|mazott
étkezési térítési díjakľól szőIő I3l2013. (III.28.) ök. rendelet módosítástraaz előteľjesztés 2.
sz. melléklete szeľint 2015. november I-i hatáIlyal, továbbá javaslatot teszünk a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kötelezettségľől szó-
|ő 2Il20|1. (IV.12.) ĺinkormźtnyzati rendelet módosítására az előtefiesztés 3. sz. melléklete
szerint.

II. A beterjesztés indoka
A közétkeztetéste vonatkozó tttp|áIkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37120|4. (IV.30.)
EMMI rendelet előírásainak betaľtása érdekében a PENSIO Közétkeńetés Kft. áremelést kez-
deményezett, az emelkedő nyersarLyag költségekľe hivatkozással. A szo|gáItatő a vele folyta-
tott tfugyalásainkat ktjvetően, az igények és a lehetőségek figyelembe vételével elküldte ár-
emelési javaslatát. A szolgáltatő 201,5. novembeľ 1. napjától kezdődően kezdeményeńe az
áremelést, ezért szükséges, hogy a 2015. olĺ:tóber 22-i nIésén döntsön a Képviselő-testület a
vźllalkozźlsí szetzodés módosításaľól, továbbá a nevelési-oktatási és a szociźllis intézmények-
ben alkalmazott étkęzési téľítési díjalaól szóló rendeletek módosításairól.

III. A ĺltintés célja' pénziigyi hatása
A nevelési-oktatási és szociális inÍézméĺyekkozétkeztetésének biztosítása érdekében a döntés
cé|ja a PENSIO Minőségi Kozétkeztetés Kft-vel kötött váI|a|kozźsi szerzođés 2015. novem-
ber 1. napjátő| történő módosítása, a szolgáItatő áręmelése miatt, a dontés célja továbbá, hogy
az źreme|ésnek megfelelően, rendeletileg kerüljenek meghatározásra a nevelési-oktatási és a
szociális irtézményekben az ellátottak étkezési téľítési díjai, valamint a dolgozők á|tal ťlzetendő
bruttó eladási ár.



A Képviselő-testület I85l20L5. (VI.25.) szćmlu döntése alapjáĺ a Népkonyha320 adagról 350
adagra történő emelése miatt taľtós műkĺjdési előzetes kotelezettségetvál|alt' mely évente a
jelenlegi árakkal kalkulálva bľuttó 3.000,0 e Ft, melynek fedezetétil az onkormányzat saját
bevételét és az adőbevételeit, valamint a kozponti költségvetési támogatást jelölte meg aZ
áremelkedés miatt azonban további bruttó 3.000,0 e Ft. fedezet biztosítása sztikséges.

2015. szeptember l. napjától a GyVt.kibővítette az ingyenes étkezókkörét a utĺl",oĺ.Ie. az ővođai
ellátás keretében.
2015. évben a tervęzett kiadási és bevételi e\őírtlnyzat nem nýjt fedezetet az aremelkedés
miatti többlet kiadásokĺa és az ingyenes étkeztetés miatti bevétel kiesésekĺe. A teľvezett elői-
rtnyzathoz képest 8I.6f7 e Ft kiadás növekedés és 40.560 e Ft bevétel kiesés várhatő az a|źlb-

b iakban r é sz|etezetlek s zeľint :

Etkeztető
Kiadási
täbblet

Kiadási
meptakaľítás

Kiadás
tisszesen

Bevételi
kiesés

Bevételi
többlet

Bevétel
összesen

Bölcsődék 6 663 6 663 f 9f3 2923
ovodák ff 106 2f 106 27 990 f7 990

Iskolák 52 628 s2 628 6 989 6 989

Nénkonvha 5 619 5 619 0

Szoc. étkeztetés
kotelező feladat

.I r33 7 r33 530 -530

Szoc. étkeztetés
önként váIlalt
feladat 9 63r -9 631 3 i88 3 188

GYAO 2 891 -2 89r 0

Osszesen 94 149 12 522 81.627 41 090 530 40 560

A fentiekben részletezettek miatt tjsszesen I22.I87 ę Ft plusz fedezet biĺosítása sziikséges,
me|y a III07 cím átlrtalános tartalék elóirźnyzatrőI95.217 e Ft és akozétkeztetés (szociális,
nevelési, oktatási intézméĺyekben) többletkĺjltségeire 2015. szeptember l-től céltartalék elői-
Ény zatr őI 26.97 0 e Ft átcsoporto sítással biĺosítható.
A költségvetés módosítását a Képviselő-testület 2015. október 22-én taľtandó ,,Javaslat a Jő-
zsefuárosi onkormĺányzat2015. évi költségvetésről sző|ő 612015.(II.20.) önkormányzati ren-
delet módosítására,, tárgytl előterjesztés tartalmazzą me|yĺek javasolt hatá'|yba lépési idő-
pontja 2015. oktőber 22.

A nevelési-oktatási és a szociźiis íntézmények részére történő kozétkeztetési szolgáltatás
2015. novembeľ 1. napjától kezdőđő többletkĺjltségére, a 4 éves iđősza|łatervezett <isszegen
feltil bruttó 1.111.000 eFt biaosítása sziikséges, mely a jelenlegi étkezők és jogszabályi felté-
telek alapj án került kiszámításra.

A szociális étkeztetés esetében a jövőben a helyben fogyasztás kertil pľeferá|ásra. A térítési
díjak cĺsszegei az eddigi összegben kerülnek meghatározásta, azonbaľ ezen feltil az ellátott
kĺiteles a csomagolás és a szá||ítás költségeit pluszban megfizetni, mely költségek ez iđáig
nem jelentkeztek plusz teherként. Fentiek a|apjánaz onkormtnyzatńszérő| a ľendelet módo-
sításában rogzített térítési díjak bevétel emelkedést jelentenek, tekintettel arua,hogy az a|apďíj
azeđďigi térítési díjaknak felel meg, és ezen feltil 81,- Ft csomagolási, és 64,-Ft szállítási
költség terheli az e|Iźtottat.

.l.:
:

::.:.



IV. Jogszabályi kiirny ezet
A gyermekek védelméľől és a gyźlmigyi igazgatásról szóló |99]. évi XXXI. törvény (GyVt )
147. $ (1) bek. szerint a fenntartó megállapítja a gyermekétkeztetés intézményitérítési di1át,
ami a szolgáItatási onkoltség és a kozponti költségvetésről szóló törvényben biztosított támo-
gatás különbozete, a (3) bek. szerint a szo|gá|tatási önköltség év kozben egy alkalommal kor-
rigá|hatő, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják, (4) bekezdése alapján a feĺlrÍartő az
intézméĺyi téľítési dí.jat az (1) bekezdés szeľint kiszámított és különiogszabály szeĺint doku-
mentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A 151 $ (1) bekezdése sze-
rint a gyermekétkeztetés szabáIyait kell alkalmazĺi az óvodában, az áIta|ános iskolai továbbá
középfokú iskolai menzai ellátás keretében nyújtott étkeztetésre, a (2) b) pontja szerint ha a
szülő eltérően nem rendeIkezik' a gyefinekek és a tanulók számáta az ővođai nevelési napo-
kon, valamint az iskolai tanítási napokon a telepĺilési ĺjnkormanyzat az tita|a fenntartott óvo-
dában, illetve a kozigazgatási tertiletén az ti|ami intézményfenntaľtó ktizpont, valamint az
állami sza|d<épzési és felnőttképzési szew áItaI fenntartott nevelési-oktatási iĺtézményben
biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést, a (3) bekezdés szerint a gyermekét-
keztetés intézményi téľítési di1ának a|apja az éIelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra
jutó napi cisszege, a (4) bekezdés szerint a gyeľmekétkeztetés személyi téĺítési díját az intéz-
ményvezető tilapítja meg a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az
igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) és (5a) bekezdésben megjelölt normatív
kedvezményeknek a fi gyelembe vételével.

A Képviselő-testület hatásk<jrét a szerzódéskcitésľe a Magyaľoľszág helyi önkormányzataíróI
szőIő 2011. évi CLXXXIX. töľvény (Mötv.) 41. $ (6) bekezdése bíńosíť1a, miszerint a képvi-
selő-testület a feladatköľébe tartoző kozszolgáItatások eIlátćsáta szerződést köthet, a 111. $
(2) bek. szerint a helyi önkormányzat az éves kcjltségvetéséből biztosítja a törvényben megha-
tározott kötelező, valamint onként vállalt feladatait.

A Képviselő-testület hatásköľét a rendeletalkotásra az A|aptorvény 32. cikk (2) bekezdése
bínosítja, miszeľint a helyi önkormányzat feIadatkĺjrében eljtrva, torvényben kapott felhatal-
mazts a|apjárl önkormányzati rendeletet alkot, azMotv.42. s I. pontja szeľint a képviselő-
testület hatáskoréből a ľendeletalkotás nem ruházhatő tú.. A Gyvt. 29. $ (1) bekezdése felha-
ta|mazza a fenntartó önkormányzatot, hogy a fizetendő térítési díjról rendeletet alkosson.

Az Mĺjtv. 46.$ (1) bekezdés a|apjtn az elóterjesztést nyilvános ülésen kell tárgya|ni, az Mötv.
50.$ alapjan ahatá,rozat és a ľendelet elfogadásához minősített többség sziikséges.

A szociális étkeztetés esetében a Képviselő-testület hatáskore az Motv. 42. s I. pontjában,
valamint a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény 62. s Q)
bekezdésében, valamint a 92. $ (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltakon
alapul.

Kéľem az alábbihatározatijavaslat és az előterjesztés mellékletét képező ľendeletek elfogadását.

H.ł.rÁnoza,Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a PENSIo MinőségíKozétkezÍetés Kft-vel a nevelési-oktatási és a szociális in-
tézméĺyekkozétkeztetése targyában2015. augusztus 03. napjan kötott váIIalkozási szer-
zőđés 2015' november I. napjátő| tĺjrténo módosítását, a határozat I. számú mellékletét
képező tartalommal.

Felelős: polgármesteĺ
Határiđő: 2015. oktőbet 22.

t0



2.

a
J.

4.

5.

6.

felkéľi a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti vállalkozási szerződés módosítás alá-
írására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. október 30.

ahatározat 1. pontja szeľinti szerzőďésmódosításból eredő tobbletköltséget a gyermek,- és
a szociális étkezetést igénybe vevőkľe nemháritja tĺ.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. oktőber 22,

a nevelési-oktatási és a szociźllis intézmények ľészére történő étkezési szolgźitatéls 2015.
november 1. napjátólkezďiidő többletköltségére - a népkonyhai aďagszámf016.januáľ 01.
nap1áva| tĺjrténő emelésére is figyelemmel - a 4 éves időszakĺa tetvezett összegen felül
bruttó 1.1 1 1.000 eFt összeget biztosít melynek fedezete az e||átottak, étkezők téľítési díja,
a központi költségvetés állami támogatása és az onkormányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. oktőber 22.

a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Atmeneti ott-
honában a jogszabźllyban meghatáĺozott napi ötszĺjri étkezés közül a reggelit, tizőrait és
uz s o nnát az intézméĺy źiÍal vás áro lt él elm i szerrel bi zto s ítj a.

Felelős: polgiírmester
Hataľidő: 2015. oktőber 22.

ahatátozat 4. pontjában foglalt étkezések bíztosítástra tartós kötelezettséget vállal évente
760 eFt összegben.

Felelős: polgármesteľ
Határĺďo:2016. és az azt kĺjvető évi költségvetés tervezése

7 . a Jőzsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Éľtelmi Fogyatékosok Nap-
közi otthonában a reggelit, mint ĺjnként vá||a|t feladatellátást az íntézmény által vásárolt
éleImiszeľrel biztosítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. oktőber 22.

8, ahatźrozat 6. pontjában foglalt önként vá|Ialt étkezések biztosítására tartós kötelezettséget
váL|a| évente 764 eFt összegben.

Felelős: polgármester
HaÍźrido:201,6. és az ań. követő évi koltsésvetés tervezése

A diintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Pénzügyi IJgyos4á|y, Kabinet,A diintés végrehajtísát végző szeľvezeti egység: Pénzügyi UgyosrtáU, Jegyzői
Humánszolgá|tatási Ügyosztály, Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyer-ňt{$ýléti

Budapest, 2lls.októbeľ 7' (, )

Torvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízźlsából :

J*o,'ĺM,rek9ł!ą
11

polgármesteľ

aljegyző



1.sz. melléklet

vÁLLALKoZÁSI SZERZoDES
1. sz. vĺónosÍľÁsa.

Amely létrejött egyrészről
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi Onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest,
Baross u. 63-67., bankszámlaszám:I0403381-000f8570-00000000, ađőszáma.. 157357I5-2-
42,
KSH szám: 125405, képviselő: dľ. Kocsis Máté polgĺáľmester), mint Megľendelő (a további-
akban: Megľendelő),

másľészről
a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 5. cégjegyzék-
szźlm.. 0I-09-994750, adószám: 24I89II2-2-42, szźtmlaszám: ERSTE Bank _ 11600006-
00000000-60946836, képviselő és beosztása: orsikó Ferencné ugyvezető igazgatő), mint Vál-
IaLkoző (a továbbiakban : Vállalkozó)

- a továbbiakban egyÍittesen: Szerzódó Felek - kozĺjtt az alu|írott helyen és időben, az alábbi
feltételek szeľint:

1.l Szerződő Felek a közöttĹik 2015. augusztus
pond ában meghatár ozott vállalko zői díj at 20 I 5 .

tźhlázatbaĺrészletezettekszerinthattxozzák

03-an létľejött Yti|a|kozási szerzódés 4.1.l
november 01. napjától kezdődően az alźtbbí

Soľszám Korcsoport Etkezés típusa

Nettó

eladási ár

(Ft/adag)

Nettó

eladási ár

(Ft/adag)

Nettó

nyeľsanyagnoľma

(Ft/adag)

Nettó

nyersanyagnoľma

(Ft/adag)

Noľmá| Diétás Noľmá| Diétás

)

t

óvoda

Tízórai 201,59 262,067 89,2 115,96
,, Ebéd 485,81 63 I,553 214,96 2',79,448

J. Uzsonna 182,16 236,808 80,6 104,78

4.
ÁIta|ános Is-

kola a|só tago-
zat

Tízőrai 226,68 294,684 100,3 130,39

5. Ebéd 601,48 781,924 f66,r4 345,982

6. Uzsonna ))7 51 290,563 98,9 128,57

1
Á|taIános Is-
kola felső ta-

gozat

Tízórai 250, I 8 ?)5 )ąA 110,7 143,91

8. Ebéd 67s,sl 878,163 298,9 388,57

9. Uzsonna f26,23 294,099 100,1 1 30,1 3

10. Középiskola Ebéd ?<< to 981,877 434,46

1t
FeInőtt (in-

tézményi do|-
gozó)

Tizőrai 274,36 356,668 121,4 |5-ĺ,82

Í2. Ebéd 155,29 981,871 ś14 / 434,46

13. Uzsonna 267,58 347,854 1 18,4 153,9f

14.
Idős és szociá-
lis e|Iátás (18+

év)

Ebéd (nappali klu-
bokban elfogyasztott-
alapdíjjal számo|va)

755 )9 98r,877 114 ) 434,46
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15.
Ebéd (k|ubokból e|vi-

telre - alap-
díj+csomagolás)

818,79 1064,42',7 334,2 434,46

16.

Hźnhoz szá|lĺtott ebéd
(alapdíj

+csomagolás+házhoz
száIlítás díja)

868,92 1129,596 334,2 434,46

17.
Egytál étel (Népkony-

ha)
681,11 886,301 434,46

Nettó eladási
áľ (Ft/adag)
(az l-17. sor-
számhoztar-
tozrĺ étkezési
típusok eseté-
ben megadott
eladási árak
át|aga).

485,32 ó30'916

2.l AYźilalkozźtsi szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben
maradnak. A jelen szerzőďésmódosítás készült 5 példányban, melyet Szerződő Felek, mint
akaratukkal mindenb en me ge gye zot, j őv áhagy ő|ag irttlk a|á.

Budapest, 2015. október .....

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefu arosi Önkormányzat

Képviselő neve: dr. Kocsis Máté
po1gáľmester
Megrendelő

PENSIO Minőségi Kozétkęúętés Kft.
Képviselő neve: orsikó Ferencné

tigyvezető igazgatő
Yáůľ'a|koző

Feđezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyuláné
p énzngy i ĺjgy o sńźiyv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából

dr. Mészar Erika
aljegyző
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2. sz. mellék|et

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefu áľosi onko rmányzat Képviselő-testiiletének

.....l20I5. (......) tinkormányzati rendelete

a Budapest Józsefvárosi Onkormányzat által fenntartott ĺóvodákban, valamint az á./rlrami

intézményfenntaľtó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. keriileti iskolák-
ban alkalmazott étkezési térítési díjakľĺil szőI'ő |312013. (III.28.) tinkormányzati ľendelet

mĺídosításáľó|

Budapest Fővaľos VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testülete az A|aptor-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatköľében el1áľva, a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatźsról szóló 1997. évi X)oil. töľvény 29. $ (1) bekezdésében kapott
fęIhataImazás a|apján, a következoket rendeli el:

1. $ A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat által fenntaľtott óvodákban, valamint az állami
intézményfenntaľtó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban al-
ka|mazott étkezési térítési díjakÍól szől'ő 1312013. (III.28.) onkormányzatirendelet (a továbbĹ
akban: Rendelet) 1. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 1. $ A rendelet hattiyakiterjed a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuarosi onkormány-
zat fenrÍartásában múködo óvodákľa, valamint - a fővárosi önkormányzat sď1ź./. tulajdonában
álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével _ az áI|arli intézmény-
fenntartó központ és az á|Iami sza|d<épzési és felnőttképzési szerv által fenntaľtott Budapest
Fővaĺos VIII. keĺületi nevelési-oktatási intézménvekľe.''

2. $ A Rendelet 3. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,3. $ (1) Az étkezetést igénybe vevő dolgozők a rendelet 1. melléklete szerinti napi étkezési
bruttó eladási ĺíľat kötelesek fizetni.

(2) Az a|kalmazarldó napi intézményi téľítési díj a|apját a rendelet 1. mellékletetarta|mazza.

(3) A napi étkezések lemondására a lemondással érintett napot mege|óző munkanapon 8.30
őráig van lehetőség, a lemondásokat a Józsefuáľosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti
Központ felé kell jelezni a kc}znevelési intézményekben kifliggesztett telefonszámon. A ha.
taridőben történő lemondások jóváíľásra kertilnek a következő befizetésné|, a hataridőben
le nem mondott étkezések költségei az étkezésí szo|gáLtatást igénylőket tęrhelik.''

3. $ A Renđelet 1. melléklete helyébe ezenrenđelet 1. melléklete lép.

4. $ Ez a ľenđelet 2015. novembeľ 01. napjan |éphatá|yba.

Budapest, 2015. októbeľ .....

Danada-Rimán Edina
jegyzó

tartós távollétében

dr.Mészár Erika
aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester
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13l20I3. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

intézmény, étkezés típusa
intézményi térítési díj tisszege/nap

normál. diétás

Ovoda egész napos
370 Fr

Ebből:

tizőrai

ebéd

uzsonna

50 Ft

273 Ft

4l Ft

Általános iskola egésznapos 488 Fr

Ebből:

tízőrai

ebéd

uzsonna

15 Ft

338 Ft

75 Ft

Ktizépiskola

ebéd 338 Ft

étkeztetést igénybe vevő dolgozó Napi étkezési bruttó eladási áľ

Noľmá| Diétás

Fe|nőtt intézményi dolgozó I 647.49 Bt f l4I.74Ft
Ebből:

tizőrai

ebéd

uzsonna

348,44Ft

959,2f Ft

339,83 Ft

45f,97 Ft

I f46,99 Ft

441,18 Ft
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INDoKoLÁs

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Onko rmányzat Képviselő-testületének

.....12015. (......) önkormányzati rendelete

a Budapest Józsefvárosi Onkormányzat áItal fenntartott óvodákban, valamint az á||ami
intézményfenntartĺí ktizpont által fenntartott Budapest Főváros VIII. keriileti iskolák-
ban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóiő 1312013. (III.28.) tinkoľmányzati rende.

let mĺídosításáľól rendelethez

l $-hoz: A rendelet hatá'|yának módosításátjogszabályi változás indokolta, a GyVt. 151. $ (f)bekez-
dés b) pontja kiegészült az á||ami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntaľtott nevelési-oktatási
intézményekkel.

2. $-hoz
Az étkeďetést igénybe vevők fizetési kötelezettségének alapjźt és étkezési szolgáltatás |emondásának
szabá|yait rogziti.

3. $-hoz: A rendelet 1. sz. mellékletének módosítását az árvźútozźts indokolta.

4. $ -hoz : Hatźiyb a l éptető rende lkezé s eket tartalmaz.

I6



Hatálvos rendelet szerint Tervezett módosítás
1. s A rendęlęt hatálya kiterjed a Budapest
Főváros VIII. kęrület Józsefuárosi onkormány-
zat fenntartásában működő óvodáka, va]amint

- a fővárosi ĺinkormányzat saját tulajdonában
áI|ó ingatlanban működő nevęlési-oktatási in-
tézmények kivétęlével - az źillami intézmény-
fęnntaltó központ által fenntartott Budapest
Főváros VIII. kerülęti nevelési-oktatási iĺtéz-
ménvekre.

1. $ A rendelethatá|ya kiterjed a Budapest Főváľos VIII. kerület József-
városi onkormáĺyzaÍ' fenntartásában működo óvodákľa, valamint - a
fővárosi onkormónyzat saját tulajdonában álló ingatlanban mlÍkodő
nev el é s i- o kt a t ás i int éz m ény e k kiv é t e l ev e l - az á|Iami intézményfenntartó
központ és az á|lami szakképzési és felnőttképzési szerv á]tal fenntartott
Budapest Főváros VIII. kerületi nevelésĹoktatási intézményekľe.

3.s (l)A gyermek napközbeni ellátása (gyer-
mękétkęZtetés) intézményi térítési díjának alap.
ja az é|e|mezés nyeľsanyagköltségének egy
ellátottra j utó napi összege.
(2)A szemé|yi térítéSi đíj az (|) bekezdés sze-
rinti napi ĺisszeg általános forgalmi adóva|
növelt összegénęk és az igéĺybe vętt étkęzések
számának szorzata.
(3)A dolgozók, amennyiben igénybe vesz1k az
étkeztetést, a mindenkori teljes ęladási árat
kötęlesek fizetni.
(Ą Az a|ka|mazandő napi személyi térítéSi díjat
ę ľendelet l. mellékletę tarta|mazza.

A Rendelet 3. $-a helyébę a követkęzö rendelkezés lép

''3 s (1) Az étkęzętést igénybe vevő dolgozók a ręndęlet 1. męlléklete
szęrinti napi étkezési bruttó ęladási árat kötelesek Íizętni.

(2) Az alkalmazandő napi intézményi térítési đij alapját a ręndelet 1.

m ęl l éklete tartalmazza.
(3) A napi étkęzések lemondására a lemondással érintett napot mege|őző

munkanapon 8.30 óráig van lehetőség, a lemondásokat a Józsęfvárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ fęlé kęll jelezni a
köznęvelési intézményekben kifiiggesztętt telefonszámon. A határ-
időbęn történő lemondások jóváíľásra kerüInęk a kĺivetkező bęťlze-
tésnél, a határidőben le nem mondott étkezések költségei az étkezési
szo|gá|tatást i génylőket tęrhe l i k.''

l. melléklęt módosítás

Napi ét- | Napi étke-
kezési I zési bruttó
térítési I e|adási ár
díjak
bruttó

€

normáI. diétás

Ebből:

tízőrai

ebéd

uzsonna

50 Fr

273 Fl
47 Ft

Alta|ános isko|a
egész napos

ovoda egész napos

ftáplá|éka||ersiás is)
613 Fr

Ebből:

tizőrai

ebéd

uzsonna

50 Ft

f73 Fr

47 Ft

93 Fr

427 Fr

93 Fr

A|ta|ános iskola
esész naoos

488 Ft 786 Fr

Ebből:

tízőrai

ebéd

uzsonna

75 Ft

338 Ft

75 Ft

113 Fr

561 Ft

ltf Ft

KözépiskoIa

ebéd 338 F1 561 Ft

étkeztetést igénybe
vevő do|gozó

Napi étkezési bruttó
eladási ár

Noľ-
mál Diétás

Felnőtt intézményi
doIsozó

1647,4
9Ft 2141,74 Ft

Ebből:
tízórai
ębéd
uzsonna

348,44
Ft

959,22
Ft

339,83
Ft

452,9',7 Ft
1246,99 Ft

441,78 Ft
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3. sz. melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi Onkormányzat Képviselő-testületének

.ĺ2015. (........) tinkoľmányzati rendelete

a szeméIyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiľól és a térítési díj Íizetési
kiitelezettségrő|sző|ő21/2011. (IV.12.) önkoľmányzati rendelet mĺídosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete az A|aptor-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáľozott feladatkorében eIjárva, a szociális ígazgatásrő|
és szociális ellátásokľól szóló 1993. évĺ III. t<irvény 62. s Q) bekezdésében, valamint a92. $
(1) bekezdés a) pontjában,9f. $ (2) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapjan a ktjvetkező-
ket rendeli el:

1. $ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiľól és a térítési díj fizetés
kötelezettségto| szőIő 2Il20I1. (IV.12.) önkormáĺyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a
4. $-a a következő (3) bekezdéssel egésztil ki:
,,(3) Az ]. melléklet szerinti csomagolási és szállítási költségekfizetése aĺól mentesülnek azon
ellátottah akik:

a) házi segítségnyújtásban részesüĺnek, vagy
b) koruk, egészségi áĺlapotuk miatt az étkezést helybenfogyasztással nem tudják igénybe

venni, vagl
c) jövedelemmel nem rendeĺkeznek.,,

2. $ A Rendelet 4. $-a a kovetkező (4)bekezdéssel egészülki:
,, (4) A rendelet 4. s (3) bekezdés c) pontja esetében, amennyiben az elĺátott az a) és b) pon-
tolcrlak egyébként nemfelelne meg a csomagolási és szállítási köĺtségfizetése ąlóĺi mentesség
csak a munkaszüneti és pihenőnapokon érvényes.,,

3. $ A Rendelet 8. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,8. $ (2) A szenvedéĺybetegek nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés utánfizetendő
térítési díjak mértéket és osszegét a 4. melléklet tartalmazza.',

4. $ A Rendelet 9. $ (2) bekezdése helyébe a ktjvetkező rendelkezés lép:
,,9. s Q) A fogyatékos személyek nappali ellátása keretében igénybe vett étkezés utdn fizeten-
dő térítési díjak mértékét és összegét a 4. melléklet tartalmazza.',

5. $ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. $ A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. mellék]ete lép.

7. $Ez a rendelet 2015. novembeľ I. napjánIéphatáIyba.

Budapest, 2015. októbeľ ......

Danada-Rimán Edina dr. Kocsis Máté
jegyző polgáľmesteľ

taľtós távollétében

dt.Mészár Erika
aljegyző
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]. melĺéklet ...... /20]5. (.....) ankormánvzati ľendelethez

FIZETENDo nľÉzMÉNYI ľÉnÍľnsl DÍJ
nľxBzľBľÉs

j övedelem a|ső hatźlra, mely az ör eg-
ségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb

összepének o/o-a

jövedelem felső határa, mely
az oľcgsógi nyugdíj mindcn-
kori legkisebb összegének 7o-

a

alapdíj (helyben fo-
gyasńás esetén)

Ftlfő/adał

0% 0% U

)yo + I foľint r06% 15

I06Yo felett L40oÁ-is 35

I40o/o felett 160%-ip, 50

I60oÁfe|ett 17SYo-is 70

I75%o feIetĹ I93Yo-te 100

I93Yo felett 203oÁ-is 13s

2030Á fe|ett 2I0oÁ-is 170

fIIYo felett 220%o-is. f05

2200Á felett 228%-is 240

2f8Yo felett 237%-is 274

237Yo felett 245%-is 305

2450Á feIett 253oÁ-is' 340

253Yo felett 262%-is. 315

262%o felett 21Z%o-is. 4r0

f72Yo felett f80%-is. 440

2800Á felett 289%o-is. 475

2890Á felett f98%-ie 510

298Yo feleÍt 307%-ís 545

3070Á felett 3|5%-ís' s80

315%o felett 324oÁ-ĺs' 610

324Yo fęIett 333Yo-ĺs 645

333Yo felett 680

Alapdíjon felüli
szá.lllí ási křiltsések

csomago1áslfőlnap

Ft

szá|Iításihelylnap

Ft

81,- Ft 64,- Ft

Az étkezés önkĺiltsége 938,- Ftlťő l nap.
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2. melléklet ...... /20]5. (.....) ankormányzati rendelethez

SZENVEDÉr,yľEľBGEK. FOGYATEKO S szEMÉr,ynx NAPPALI
ELLÁTÁSA KERETÉľBľ IGÉNYBE vETT Érxnzľs UTÁN

FIZETENno nrÉzMENYI rÉnÍľBsl DÍJ

jövedelem alsó határa, me|y azöreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 0ń-a

jövedelem felső határa, mely
az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének oń-

a

reggeli téľítési dĹ
jalfőlnap

alapdíj (helyben fo-
gyasńźls esetén)

Ft/főladag

0% 0% 0 0

0o/o + I foľint 106%
ąJ 15

106%o felett 140%-ip 5 J)

I40Yo felett 160%-is 8 50

I60oÁfeleÍt 175Yo-ís' 11 70

I75oÁ fe\ett I93%-ís I6 100

193Yo felett 203Yo-is 21 135

2030Á felett 21jYo-is 27 110

2110Á fęIett 220Yo-is 32 205

220%o felett f28Yo-is 37 240

228%o felett 231%-ip 43 270

237%o felett 245%-is 48 305

2450Á fe|ett 253%o-is 54 340

253%o felett 262%-is 59 375

2620Á feIett 27LYo-is 64 4r0

f72%o felett 280%o-ip 70 440

2800Á fe|ett' 289Yo-is 75 475

f89oÁ fe|ett 298%-is 80 510

298%o felett 307%-is 86 545

307%o felett 3I5%-ís 9I s80

315%o felett 324Yo-ís 96 6i0

324%;o felett 3330Á-is r02 645

3330Á fe|ett r07 680

Az étkezés ĺinköltsége 93 8,- F tl fo l ĺap.
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INDoKoLÁS

A módosító rendelet a következők szerint váItoztat a személyes gondoskodást nyrijtó szociális
ellátások formáiľól és a térítési đíj ťĺzetési kĺjtelezettségľől szőIő 2Il2011. (IV.12.) önkor-
mtny zati rendel et j el enl e gi szab á|y ain.

az I-2. $-hoz

A módosítás indoka, hogy az étkezés utźn ťlzetendő térítési díj alapdíjra és plusz költség-
elemként csomagolási és szállítási költségre tagozódik, mely koltségek fizetése aIő| a megha-
tźlrozott ellátottak mentesséset élveznek.

a3-4. $-hoz

A mó do sítás indoka, ho gy stili szt 1kai v á|toztatásokat i gényelt.

az5. $-hoz

Az I. melléklet vźitoztatása indokolttá vá|t, a szociális étkeńetés a|apđíjra és ehhez kacsoló-
dóan csomagolási és szállítási költsé gekľ e v źlltozott.

a 6. $-hoz

Az 4. melléklet váItońatása indokolttá vált, tekintettel arra, hogy a szenvedélybetegek és fo-
gyatékos személyek nappalí ellátásban ľészestilők az ęI|átźs keľetében nýjtott étkezést hely-
ben fogyasńással vehetik igénybe, minden más esetben az I. melléklet szerinti csomagolási
és szállítási költségek terhelik az e||átottat.

a7. $-hoz

AmódosítórendelethatáIybaléptetésénekszabźl|yaittartaImazza.
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EREDETI RENDELET
A személyes gondoskodást nyújtó szociá-

lis ellátások formáiľĺól és a térítési díj
Íizetési ktitelezetts égľől

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefüaro-
si onkonnányzat Képviselő-testülete a
szociális igazgatásről és szociális ellátá-
sokról sző|ő 1993. évi III. törvény 62. s Q)
bekezdésében) a 9f. 5 (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás aIapjźln a kovetkező-
ket rendeli el:

1. $.A rendelet hatźiya _ kivétel 9 $ (3)
bekezdésében foglaltak - kiteľjed a Buda-
pest Főváros VIII. keľület Józsefuĺíľosi
onkoľman yzat kozigazgatási tertiletén élő,
ott lakó- vagy l.artőzkodási hellyel rendel-
kező személyekĺe.

2. $ (1) A rendelet hatá|yakiteľjed a Buda-
pest Józsefu ĺíro si onko rmány zat fenntaľtá-
sában működő Józsefuárosi Szociális Szo1-
gáItatő és Gyermekjóléti Központ' 1081
Budapest, NépszínhĺŁ u.22. (a továbbiak-
ban: JSzSzGyK) által nyújtott

a) a személyes gondoskodást nýjtó
szo ci áli s alap szo|gá|tatásokľa'

b) a személyes gondoskodást nffitó
szakosított ellátási fotmáta,

c) egyéb szoIgá|tatásokĺa,
és ezen szolgáLtatásokat igénybę vevő ellá-
tottak térítési díj fi zetési kötelezettségéľe.

(2) SzeméIyes gondoskodást nyujtó szociá-
lis alapszolgáItatás:
a) az étkeztetés,
b) a hází segítségnyúj tás,
c) a je|zőrendszeres házi segítségnýjtás,
d) a nappali ellátás.

(3) Nappali ellátás:
a) az időskorúak nappali elIt.ĺása,
b) a szenvedélybetegek ellátása,
c) a fogyatékosok nappali e||ttása.

ľ'ĺooosÍľÁSl JAVASLAT
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(4) Személyes gondoskodást nyújtó szako-
sított ellátási forma: az átmenteti elhelye-
zést nýjtó időskorúak gonďozőháza.

(5) Egyéb szolgáltatások:
ca) a gyógýoľna,
cb) a gyógy masszőr,
cc) a fodľász,
cd) a pedikűľ.

3. $ (1) Az e|Iáttlsok igénybe vétele cjnkén-
tes, az ellátás az igény|ő vagy törvényes
képviselőj e íĺásbeli kéľelméľe torténik.

(f) Az ellátás iľanti írásbeli kéľelmet az
ellátást igénybe vevő jovedelemigazolásá-
val és vagyonnyilatkozatával a JSzSzGyK
_Htzi segítségnyújtás és Szociális étkezte-
tés szakmai egységében (1089 Budapest'
orczy ift 41.) kell benyújtani. Nappali ellá-
tás és átmeneti elhelyezés esetén a szo|gáI-
tatást nyujtó intézmény vezetőjénél kell
írásban kezdeményezni az e|Iáttst. Hází
segítségnyújtás igénylése esetén a
JSzSzGyK köteles köľnyezettanulmáný
végezni.

(3) A 2. $-ban megŁ.ntározott ellátások
személyi térítési díjának megáI|apításźnźů a
szolgźitatást igénybe vevő ellátott rendsze-
res havi jövedelmét kell figyelembe venni.

(4) Az ellátást igénybe vevő az źita|a ťlze-
tendő konlaét ĺisszegben megállapított
személyi térítési díjat minden hónap 5.

napjźig, havonta előre köteles megfizetni a
szoIgáItatás megkezdésekor megkötĺitt
megállapodás alapjźln. Az e|Iátást igénybe
vevo az ellátás megsztintetését vagy szüne-
teltetését köteles haladéktalanul kérelmezni
a JSzSzGyK adott szolgáltatást nyujtó
szakmai egység telephelyén'

4. $ (1) Étkeĺetés szempontjából szociáli-
san ľászorult az aki

Ą.
LJ



a) a társadalombiztosítási nyugellátás-
ról szóló törvény szerint saját jogú
nyugellátásban részesiil,

b) megváltozott munkaképességű,
c) a hźniorvosi igazolás szerint egés-

zségi állapota lrriatt áfurrerretileg
vagy tartósan nem képes biztosítani
a napi egyszeľi meleg ételt,

d) súlyosan fogyatékos,
e) pszichiátríďl beteg,

Đ a foglalkoztatás elősegítésérol és a
munkanélküliek e||átásárő| szóló
1991. évi IV. tĺĺrvény a|apján az áI-
Iami foglalkoztatási szerv á|ta| áI-
láskeľesőként nyilvántartott sze-
mé1y,

g) aktív koruak eLlátásźtbanrészesülő,
h) időskorúak jźnađékában'ľészesül.

(f) Az étkeztetés után ťlzetendő térítési
díjak mértékét és összegét az 1. melléklet
tartalmazza.

5.$ A hazi segítségnyújtás után fizetendő
térítési díjak méľtékét és összegét a2. mel-
léklet tarta|mazza.

6.$ A jelzórenďszęręs hází segítségnýjtás
szolgá|tatás igénybevétele térítésmentes.

7. $ (1) Az idősek nappali eIlátása a
JSzSzGyk telephelyein műk<jdő idősek
klubjában biztosított nappali ęllátás. Az
idősek klubjainak felsoľolását a rendelet 1.

fiĺg gel éke tarta|mazza.

(2) Az idősek nappali ellátása és az otr.

étkeztetés után f,rzetendő térítési díiak

,, (3) Az ]. melléklet szerinti csomagoĺósi és
szóllítási költségek fizetése alól mentesül-
nek azon ellátottak, akik:

a) házi segítségnyújtásban részesül-
nek, vagy

b) koruk, eg,észségi állcpotuk miatt az
étkezést helyben fogyasztással nem
tudják igénybe venni, vagy

c) jovedeĺemmel nem rendelkeznek.''

,,(4) A rendelet 4' s o bekezdés c) pontja
esetében, amennyiben az ellótott az a) és b)
pontolĺnak egyébként nem felelne meg a
csomagoĺósi és száIlítási koltség fizetése
alóli mentesség csak a munkaszťineti és
pihenőnapokon érv ényes.,'



mértékét és összegét az I. me|Iéklet tartal-
mazza.

(3) Kizárólag idősek nappali ellátás szol-
gáItatás i génybevétele térítésmentes.

8. $ (1) A szenvedéIybetegek nappali ellá-
tása a JSzSzGyK 1084 Budapest, Mátyás
tér 12. szám alatti telephelyen műkodő
,,Mátyás Klubon'' beltil biztosított nappali
ellátás.

(2) A szenvedélybetegek nappali ę||átása
és az ott étkezés utánťlzetendő térítési dí-
jak mértékét és összegét az 1. melléklet
tartalmazza.

(3) Kizárőlag szenvedélybetegek nappali
ellátás szolgáItatás igénybevétele térítés-
mentes.

9. $ (1) Fogyatékos személyek nappali
elIátása a JSzSzGyK 1082 Budapest, Kis-
stáció u. 11. szám alatti telephelyen műkö-
dő ,,Értelmi Fogyatékosok Napközi ottho-
nĺán'' belül biztosított nappali ellátás.

(2) Az értelmi fogyatékosok nappali eIIátá-
sa és az ott étkezés után ťlzetendő térítési
díjak méľtékét és összegét 4. melléklet
taftalmazza.

(3) A VIII. kerületi lakó vagy lartőzkodási
heiiyei nem ľenđe|kezo &te|mi fogyatéko-
sok nappa|í e||átását igénybe vevő a (f)
bekezdésben meghataľozott tétítési díj fi-
zetésére kötelezett. A szo|gáItatásért az
igénybe vevő lakó vagy brtőzkodási helye
szerinti települési önkormányzat az ellátási
szerződésben meghatározott szolgáltatási
dijatťlzet.

(4) Kizárő|ag értelmi fogyatékosok nappali
ellátás szoIgtůtatás igénybevétele téľítés-
mentes.

10. $ (1) Az átmenęti elhelyezést nyújtó
időskoľúak gondozőháza a JSzSzGyK
1087 Buđapest, Kerepesi út 29lA. szám
alatti telephelyen műkcidő,,Eztistfenyő

,,8. s Q) A szenvedélybetegeknappaĺi ellá-
tósa keretében igénybe vett étkezés utón

fizetendő térítési díjak mértékét és osszegét
a 4. melléklet tartalmazza.',

,,9. s Q) A fogłatĺékos személyek nappali
ellátása keretében igénybe vett étkezés
után fizetendő térítési díjak mérték,ćt és
osszegét a 4. melléklet tartalmazza.',
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Gondozóházán,, be|i| biztosított személyes
gondoskodást nyújtó szakosított ellátási
forma.

(2) Az átmeneti elhelyezést nffitó idősko-
rúak gondozőháza ellátás után fizetendő
térítési díj mértékę az e|Iátott havi jove-
delmének 60%o-a.

1 1. $ Az egyéb szo|gźitatások után ťtzeten-
dő térítéSi díjak mértékét és osszegét a 6.
melléket tarta|mazza.

12. $ E rendelet 2. $ (2)-(4) bekezdésében
meghatár ozott szolgáltatások tekintetében
az intézményi térítési díjak összegét a ren-
đelet 2. flig geléke tartalmazza.

13. $ (1) A személyi téľítési díjat a
JSzSzGyK adott szolgélltatást nffitó szak-
mai egység vezetője állapítjameg.

(2) Ha az igénybe vevő a személyi téľítési
díj összegét vítatja, a szakmai vezető írźs-
beliértesítésénekkézhezvéte|étolszámitott
nyolc napon belül a Képviselő-testület hu.
mánszolgźitatźsi hatáskĺjreit gyakorló Bi-
zottstlgźlhoz foľdulhat, mely határozattal
dont a személyi térítési díj összegéről.

14. $ (1) A JSzSzGyK adott szo|gźl|tatást
nyujtó szakmai egység vezetőjének javas-
lata, valamint az eliátásban részesülő ké-
relme a|apján a személyi térítési díj össze-
gét a JSzSzGyK intézményvezetője csök-
kentheti vagy elengedheti, amennyiben az
igénybe vevő jövedelmi és vagyoni viszo-
nyai ezt indokolják.

(2) 
^ 

személyi térítési díj összege 6 hónap-
ra 50%o-ru csökkenthető, amennyiben az
igénybe vevő időszakosan, vagy tartósan
létfenntartási gonddal kizd, (ktilonĺisen ha
100.000,- Ft-ot meghaladó temetkezési
költsége merült fel, vagy bűncselekmény
áIdozatává vált, vagy a közuzemi szo|gá|-
tatő áItaI kiállított éves elszámolási szĺmla
a|apjźn a ťlzetési kcjtelezettség meghaladja
az 50.000.- Ft-
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ot), valamint egészségi á|lapotának romlá-
sa miatt.

(3) A személyi téľítési díj összege 6 hónap-
ra elengedhető, amennyiben az igénybe
vevő létfenntartást veszéIyeńető rendkívĹili
élethelyzetbe keriilt, különösen ha elemi
kar érte, vagy a lakásfenntartási kiadások-
kal kapcsolatos kötelezettsége miatt lakha-
tásában veszé|yeztetetr' helyzetbe keľtilt,
vagy akőrházi kezelés időszaka a3 hőna-
pot meghaladja.

15. $ (1) A JSzSzGyK adott szolgáItatást
nyújtó szahnai egységének vezetoje az
esetleges személyi téľítési díjfizetési köte-
|ezettség elmulasztásából szĺĺrm aző đíjhát-
ralékľól negyedévente tájékoztatźst ad a
Képviselő-testület humánszolgáltatási ha-
tásköreit gyakorló Bizottságának.

(2) 
^ 

díjhátralék teljes vagy ľészleges el-
engedésérő| a díj ťlzetéséľe kötelezett ké-
relme alapján a Humánszolgáltatási Bizott-
stry javas|atára a Varosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság dönt.

16. $ (1) Ez arenđelet2011. május l-jén
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban
lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Hatá|yát vęszti az ,,oszirőzsď' Gondo-
ző Szo|gźiat el|źtottjainak személyi és ét-

kezési téľítési cĺíj fizetési kötelezettségéről
sző|ő 3Il2005. (VI.17.) önkormányzati
rendelet.
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Eľ edeti rendelet mellékletei
]. melĺéklet

gÁzI sBcÍTsÉGNYÚJTÁS. IDóSEK És SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI
ELLÁTÁSA KERETÉBEN

FIZETENDo INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ
ÉrxnzľnrÉs

jövedelem a|só határa/ öľegségi
nyugdíj mindęnkori legkisebb ösz-

szepénęko/o-a

jövedelem felső hatá-
ľďöľegségi nyugdíj mindenko-
ri leskisebb összesének %o-a

téritési díj o/o-

a
térítési díj / nap

0 0 0 0

U

egyedülállók esetében
r00% 0 0

egyedülállók esetén
100% felett

egyedülállók esetében
r06% )s 15

családos esetén

0 Yo felett

családos esetén

I06%-ís, )5-)- 15

106%o felett I40oÁ-is 5 35

I40oÁ feletÍ. I60oÁ-is 7.5 50

I60Yofe|etÍ 175%-is 10 70

I75oÁ fe|ett 193oÁ-is t5 100

I93Yo felett f03%-is 2A 135

2030Á fe|etí fIjoÁ-ĺs. 25 170

2ll%;o feletl 2f0%-is 30 205

220Yo felett 228%-ís 35 240

2280Á felett 23]oÁ-is 40 270

237%o felett 245oÁ-is 45 30s

245Yo felętÍ 253Yo-is 50 340

2530Á fe|ett 2620Á-is 55 37s

262%o felett 272%-ís 60 4r0

272%o felett 280%-ís 65 440

f80%o felefi 289%o-is 70 475

2890Á fe|ett 298%-is 75 510

298o/o felett 307%o-is 80 545

307%o fęIeft 3I5%-ís 85 s80

3I5oÁ fe|ett 324%o-is 90 610

3240Á fe|ett 333%-is 95 645

3330Á fe lett 100 680
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4. meĺIéklet

nnľBr-ivĺI FoGYATÉxosor NAPKoZI oTTHONA
NAPPALI ELLÁTÁsÁľaľ npszBsÜĺ,or FIZETENuo IľľÉzvĺÉľyl

ÉľxnzpsI ľÉnÍľpSI DÍJA

jövedelem alsó határď oreg-
ségi nyugdíj mindenkoľi

legkisebb összegének o/o-a

j ĺivedelem fe|só határ al
öregséginyugdíj min-

denkori legkisebb ossze-
pének%o-a

térítési díj %-a
ľeggeli
téľítési
díjlĺap

ebéd térítési díj /
nap

0 0 0 0 0

0
egyedülállók esetében

1,00% 0 0 0
egyedülállók esetén

100% felett
egyediilállók esetében

r06% )5 a
J 15

családos esetén
0 oÁfę|ętt

családos esetén
106%o-is )5-)-

a
J 15

1060Á felett 140%o-ís' 5 5 35

I40oÁ felett 160%o-is. 75 8 50

I60Yofelett 17SYo-is 10 tl 70

l,75Yo felett 193%;o-is l5 16 100

|93oÁ fe|ett 203%-is. 20 21 135

2030Á fe|ett 210%-is 25 27 170

21IoÁ feleÍl 2200Á-is 30 32 205

220%ofeleft 2f8%-is 35 37 240

2280Á fe|ett 237%o-is 40 43 270

237%o felett 2450Á-is 45 48 305

245%;o felett 254%-is 50 54 340

253%o felett 262%-is 55 59 315

2620Á fe|ett 27LoÁ-is, 60 64 4r0
2720Á fe|ett 2800Á-is 65 70 440

280o/o fe|etÍ 289%-is 70 75 475

289%o felett 299%o-ie 75 80 510

2980Á fe|ett 307oÁ-ip 80 86 545

307%o felett 31S%o-is 85 9I 580

3I5Yo felett 324%o-ie 90 96 610

324Yo felett 333Yo-is 9s 102 645

333%o felett 100 r07 680
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