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I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A nevelési-oktatasi intéznényekben (óvodą általanos és középiskola) azntéznényi és a szii-
nidei gyeľmekétkeztetést, a gyermekek átmeneti otthonában, a népkonyhán, az idősek, a fo-
gyatékJ<al élők és a szenvedélybeteg személyek nappali intézményeiben az étkeztetést, vala-
mint a szociĺális étkeztetést közbeszerzési eljárás lefolytat.ísát követően a PENSIO Minőségi
Kozétkeztetés Kft. (ovábbiakban: étkeztetési szolgáltatő) áIta| vá||a|kozási szerződés kereté.
ben bizosítj a20t5. augusztus 03-tól onkormanyzatunk. A vá]lalkozźsi szerz-odés 4.5.lpontja
lehetőséget biztosít aľa, hogy az étkeztetési szolgáltató a tźltgyévet mege|ózo évi, KSH ĺíltď
ktjzzśtettközétkęztętésrę vonatkoző szakági infláció mértékének megfelelően évente kezde-
méĺyezze a nyersanyagnoÍma díjának és azzal egyenes arźnyban avái|a|kozói díjnak az eme-
lését. A vállalkozási szerzódés 4.5.1./pontja szerint is kezdeményezhet ĺíľemelést az étkerte.
tési szolgáltató, kĺilöncisen a szolgá|tatas e||átasźú éľintő jogszabáIyi változások - ezen belül is
a közétkertďésre vonatkoző tźtp|éůkozás.egészségugyi előírásokľól szóló 37120|4 (IV.30.)
EMMI ľendelet . á|ta| okozott aľemelkedés esetén, melyet köz<is megegyezés esetén érvénye.

ÉR KEZETT

1al'I MÁJ 03 IF g1

ffiffi 6ú

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgrĺrmester

A képviselő-testĺileti Ĺilés időpontj a: 2077 . május l l. ..s2. napirend

Tá ľry : Java slat kőzétkeztetéss el kap cs olatos d ii ntés ek meghozata|ár a

A napirendet nyílt iilésen kell taľgyalni, a rendelet és hatfuozat elfogadásĺĺhoz minősített
szav azattöbbség szĹikséges.

ElŐxÉszÍľo sZERvEZETI EGYsÉG:
HurĺÁľrePcsoLATI IRooe, í*p\
KÉszÍľeľrB: Dosó MĺcooI,ľe,
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉ]'ľrELń.IEM IGÉNIYEL, IGAZoLÁs:

JoclroľľRol,l: a z .?Łę.

Hur,ĺÁľszoLGÁLTATÁsI ÜcyoszrÁly

t-1,--7<^/,
ľ 

@)./L^/+

BBľBnĺBszTÉsRE ALKALMA'. 

d, . ,W
Dłľłpł-fuľrĺÁN Eorľn.

JEGYaő |,

Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság véleményezi x
Embeľĺ Erőfoľrás Bĺzottság véleményezi x
Határ ozatí j av as|at a bizoÍtság sz.ltmár a:
A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság/Emberi Erőfonás Bizottságjavasolja a Képviselő-
testĺiletnek az előteriesńés mesŁírsvalását.

síthet.



A KSH źlIta| kozzétett adatok szeľint a kozétkeztetésľe vonatkozó szakági infláció mértéke
2016-ban óvodai étkezés esetén +l,5 yo, iskolai étkezés esetén +l,6 oÁ volt, a vállalkozási
szerződés 4.5.l pontja szerint szociális étkezés esetén az iskolai étkezés inÍlációs méľtékét kell
figyelembe venni.

Az étkenetési szolgáItatő a KSH szerintí szakágí infláció mértékének érvényesítésén feltil az
alábbi indokok aIapján kezdeményezett <isszesen 5 oÁ-os mértékt'r áľemelést, ennęk soľán fi-
gyelembe vette a bęszźi|ítő paľtnerekkel folyatott egyeztetéseket, valamint a taľsaságon beltili
átszerv ezéseknek köszĺinhető hatékonvsáenövęlését:

o Ktitelező minimálbéremelés: a2017. jarulár l-jétő|kötelező minimálbéľemelés, valamint
a garantá|t béľminimum emelése a keriilet e||átásaval kapcsolatos bérköltségekben mintegy
2,3 oÁ-os költségncivekędést okoz. Akozétkezetési piac sajátosságaiból adódóan a szolgźi-
tatás nyújtáséůloz jelentős ménékben szĹikséges alacsonyan képzett, betanított munkaerő
a|kalmazźsa. Ennek okán a béremelés hatásait nem kompenzéljateljes méľtékben a szociá-
Iis hoz:záj źrulási adó csĺjkkentésę.

o EMMI rendelet módosítása" a37l20I4. (Iv.30.) EMMI rendelet 2017.januaľ 1-jétől ha-
ta|yba lépett módosítása számos olyan új előírást tnta|maz (friss tej hasznźiata, korcsopor-
tonként adható élelmiszermennyiségek váItozása), amely a kĺlltségek emelkedését jelenti.

o Nyeľsanyag és egyéb ktiltségek nłivekedése: a nyersanyagok áĺa tekintetében a bęszállĹ
tők |5-25 Yo kozotti aľemelést kezdemény eztek, amelynek oka a minimálbéremelés, illetve
egyéb k<iltségek (tőkehús ź|Íźnak emęlkędése, madárinfl|)enz% uzemanyagár emelkedés,
stb.) j elentős növekedése.

o A műkiidés finanszírozásának niivekedése: a váIIa|koző mfüödésének finanszíľozási
igénye atavalyi évben megnövekeđett ( a legfontosabb tételek emelkedése: azizemarlyag-
át +8'7 % (gźEo|aj), t3,8 % (benzin)' karbantaľtási és benlházásí kciltségek (munkadíj) +25

%o, gépkocsi kaľbantaľtási költségek +15 %o, csomagolóanyagok +I5 yo, takarítőszeľek és

segédeszközök +5 oń, munkaorvos ktjltségei +5,3 %o, mínoségbiztosítási rendszerek elle-
nórzése +4,6%o)'

a) intézményi és szociális étkeztetés

Az étkeztetési szolgáltató jelenle g a 2015. november 01 . napjától éľvényes nyeľsanyagáron és

vá||alkozőí díjjaI végzi az intézsrlényi és a szociális étkeztetést. A jelenlegi normál étkezési
źrakat és a20|7 .június 01. napjátóljavasolt aľemelést az a|ábbitáblázattarta|mazza:

2015. november l-től 2017. iúnius 01-tő|

Megnevezés
nettó
norma

(Ftladael

nettó eIadási

ár (Ftladag)

neüó
norma

ĺFt/adae)

nettó eIadási

ár (Ftladas)

eladási ár

emeIkedés
l%l

lvoda

tízórai 89,20 fo7,59 93,6€ frL,61 5,@t

ebéd 2r4.96 485.81 225,7! 510.1( 5'Úl
uzsonna 80,60 182,16 u,63 t97,2( 5,ďl
diétáś.tízórái Llst96 f62:O7 : I21;,7ś 'f75;!i 15;09

diétás]ebéd 279;45 631i55 293i42 663.1 .s:'ď)

di:étás:użsonńä Ĺ04,78 236;80 110,0,2 248,a ,'5:;W.

coIeozói tízórai I2T,T f74,36 727,47 288,08 5,Ool

joIeozói ebéd 334,20 755,29 3s0,91 793,0t 5'ď/o
joIsozói uzsonna 778.40 267.58 r24,32 28o,9ę 5,ď/<

JoI sozóĺ diétás tízórai 757.82 356,67 165,71 3V4;57 5'ďl
jo|sozói diétás ebé.d 434;46 981;'88 456,18 103O:91 5.tr/,

jô| gôżói diétás üzśonna 753,92 347,86 L67,62 365.2: ,1,5,09



2015. november 1-tő| 2017. iúnius 01-tő|

Megnevezés
nettó
norma

íFtladas)

nettó eIadásĺ

ár (Ftladag)

nettó
norma

íFtladael

nettó eIadási

ár (Ftladag)

eIadási ár
emeIkedés

l%l

!skola aIsó

tízórai 100 30 226,68 105,32 238.01 5.Oo/<

ebéd 266,r4 601,48 f79,45 631,55 5,O%

uzson na 98,90 223,57 103,8s 234,69, 5,Ool

diétáś tíżóŕäi 130,39 294,8 136,91 309,42 5.Vt

diétás ebéd 345,98 781,92
363;28

827,02
5,O%

diétás uzsonna 1f8,57 290,57 135,0C
305,1C

5;Oo/<

doIsozói ebéd 334,20 755,29 350 91 793,0ę' 5,Oo/<

doIsozóĺ diétás ebéd +14;46 981,88 456.18 1030,9J ,5i,e/,

lskola feIső

tízórai 7r0,70 250,r8 116,2Ą 262,69 5,Oo/<

ebéd 298,90 675,51 313,85 709,29 5,Oo/,

uzsonna 100,10 226,23 10s.11 237.54 5.0%

diétás..tíżóŕai L43,97 325,24
15Ĺ;71

ut,5c 5,et

diétás ebéd 388,57 8V:8,77 rm8,0( 922,08
5,,w,

diétás uzsonnä 130,13 294.;m 13ą64 308,8C 5,et

KiizépiskoIa

ebéd 334,20 755,29
3s0.91 793.O8 5,Ool

diétás ebéd ą:?ł;46 981,88 456.!t x030,97
5,e/,

do|eozói ebéd 334,20 755,29 350,9i 793,O8 5,Ool

do|eozói diétás ebéd 4-;46 981,88 456,1r 1030,9/
5l'Ú/l

dős és szociá|is

Ebéd ( he Iybe n fogyasztott) 334,20 755,29
350.91 793,06 5,Ool

Házhoz szá||ított ebéd 3U,20 868,92 350,91 972,31 5,Ool

Ebéd (e|vitelle|) 3U,20 878,79 350 9l 859,7! 5,Ool

eevtá| éte| (Néokonvha) 334,20 ďI,77 350,91 7t5'8Í 5,Ool

Ebéd.( hé ĺýbé ń föeväsżtott) 434,Ę 981,88 456;1t 1030,9t 5,et

Fláżhôz szá||Ítôtt ebéd 434,Ę 7!29,ffi 456,7t 118ą0€
5,001

Ebéd {eIvite||ě|)
434,Ę LO64,43 456,!t !717,6!

5;,e/,

Diétás eEytál éte| (Népkonyha) ry,Ę 886,30
456.18

930,61 5,et

JSZSZGYK
Gyermeke
Átmeneti
Otthona

Ebéd 298,90 675,5!
313,85 709,2E 5,Oot

Vacsora 100,10 ff6,23 105.11 237,54 5,Oot

Diétás Ebéd 388,57 878,r7 408,0c 922,8
5,O"1

Diétás Vacsora 130,1.3 f94;@ 136.64 30ą8(
5,Ool

Aze|ađásiáĺ átlaga jelenleg 485,32Ft,- az ĺĺľemelés esetében 509,59 Ft,-.

ń

,ľąĺ
a
J



b) szünidei glermekétkeztetés
A jelenlegi áľakat és a 20t7. június 01. napjától javasolt ĺíremelést az a|ábbi táblazat taÍta|-
mazzÄi

S";

szÁ
m

Kortsopor"t Étkezés típusa

Jelenleg
20t7.

06.01-től
Jebnleg _ .20-17*, "

20l7.06.0l-tól
netÍó

e|adási áľ
(FÍ/adag)

nettó

e|adási ár

(TUadas)

' 'ľ'ętt!ĺ"' "
nyelsanyag

nonna
ÍFťadas)

ľtt"q
nyeľsanyag

nonna
ítr'ŕ/edas)

Áremelés
nagysóga

t. lvoda esytál étel ebédre 432340 453.950 r91300 200.870 5%
íiétás eevtál étel ebédfi 562.44 590.140 248-690 26t-120

f. Á|te|ános iskola
a|só tapozat

ewtál étel ebédre 536,r20 562.v20 237220 249.080 5%

Jiétás egytál étel eEdft ó96950 731.790 308380 323.800

3.
ÁraHnos iskota

fe|ső tasozaŕ
egytál étel ebedre @8210 638.620 269.120 282580 5%

détás ew!ĺl étel ebédft 7%-670 830200 349.8s0 367340

4. Közŕpisko|a
esvtál étel ebeđre 67s.060 708.8r0 298:t00 3r3.640 5%

ĺlÉtás eeytál étel ebédft 87757 9215 388.3r 40733

A 20|7. évi szĹinidei gyeľmekétkeztetésre vonatkozóan a Képviselő-testĺilet a 7612017. (IJI.
09.) szĺámú hatfuozata 1-3.) pontjában foglaltak szerint meghatarozta az iskolai sziinidei
gyeľmekétke ztetés időtáÍtamát és az étkeztetés helyszíneit.

Térítésĺ díiak

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkoľmĺínyzat Képviselő.testiiletének
|3120|3. (III. 28.) önkormĺĺnyzati ľendelęte szabályoz.z-aaBudapęst Józsęfurírosi onkoľmĺĺny-
zat őLllta| fenntaľtott óvodákban, valamint az á||ami intézményfenntaľtó központ által fenntaľ-
tott Budapest Fővĺíros VIII. keľületi iskolákban a|ka|mazott étkezési térítési díjakat. A rende.
let 1. melléklete tarta|mąz'z,a az ővođás, általĺános iskolrás, valamint kiizépiskolás gyermekek
napi étkezési térítési díjának bruttó összegét és a dolgozók által fizetendő napi étkezési bruttó
eladási arat.

A hatalyos jogszabáůy szerint a gyermekétkeztetés intézĺnényi téľítési díjának a|apja az é|e|-
mezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A szülő źita|fizetenđő napi étkezési téľítési díj bruttó összege azéLe|mezés nyersanyagköltsé.
ge egy ellátottra jutó,napi összegének az źita|ános forgalmi adóval növelt összege.

Az étkezési térítési díjra vonatkoző tewezett ĺĺremelés 20|7.június 01. napjától a szülőknek
ftedvezmény nélkĺil) hĺíromszoľi étkezés esetén a következő többletköltséget jelentené a je.
lenleg megállapított összeghez képest:

Noľmál étkezés esetén:
- óvodában: 24,44Ft,Jnap
- általĺános iskola a|ső tagozatźn: 29,57 Ft,-lnap
. altalanos iskola felső tagozatźn: 32,38 Ft,-lnap

Diétás étkezés esetén:
. óvodában: 37,76Ft;lnap
- általĺínos iskola a|sőtagozatźn: 38,44Ft'-lnap
. á]talános iskola felső tagozatźn: 42,09 Ft;lnap
Ktiltségvetési szempontból kedvezőbb lenne az onkoľmőnyzat szźtnáĺa, ha a sziilők a teljes
tnpi étkezési térítési díjat (nyersanyagköltség) megfizetnék, azoĺban a szülők terheinek csök-
kentése érdekében javasolt, hogy a szo|gźůtatői źryálltozátsból eľedő többletköltségeket azOn.
kormőny zatj elen aĺemelé s e setében i s átvállalj a.
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi ígazgatásról szóló 1997. évi )ooil. tĺirvény (a to-
vábbiakban: Gyvt.) kimondja, hogy a szĹilő által fizetendó személyi téľítési dijat az intéz.
ményvezető á|lapítja meg a napi étkezési térítési díj bruttó összegének és az igénybe vett ét.
kezési napok szamźnak figyelembe vételével, melyet az aÍra való jogosultĺĺg esetén, noľmatív
kedvezménnyel (100 Yo-kalvagy 50 %-ka|) csökkenteni kell.

Ingyenes az étkezés az ővodai nevelésben részesülő gyermek esetén, ha rendszeres gyeľmek.
védelmi kedvezményben részestil; taľtósan beteg vagy fogyatékos vagy olyan családban él,
amelyben taľtósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben
három vagy több gyeľmeket nevelnek; olyan családban él, amelyben a sziilő nyi|atkozata
ďapjĺín u egy főľe jutó havi jiivedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb mun-
kabér személyi jövedelemadőva|, munkaválla|ői, egészségbiaosítasi és nyugđíjjĺárulékkal
csökkentett iisszegének |30 Yo-át; nevelésbe vették.

Az I-8. évfolyamon nappali rendszeľíĺ iskolai oktatasban ingyenes az étkezés, ha a gyeľmek
ľendszeľes gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették. Az 1-8. évfo-
lyamon feliil nappali ľendszeríi iskolai oktatasban ľészt vevő tanuló szőtmára ingyenesen kell
biztosítani az intéalényi gyeľmekétkeztetést, ha nevęlésbe vették vagy utógondozói elláüás-
ban részesĺil.

A gyeľmekétkeztetés során az intezĺnényi térítési díj 50 %o-őŃ notmatív kedvezményként kell
biztosítani ftedvezményes étkezés) például az|-8. évfolyamon feltil nappali ľendszeľíi iskolai
oktatasban tészt vevő tanulónak, ha ľendszeľes gyermekvédelmi keđvezĺrényben részesül, az
1.8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszeľíĺ iskolai oktaüásban részt vevő tanulónak,
ha olyan családban él, amelyben haľom vagy több gyeľmeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló
nem ľészestil ingyenes étkezésben.

20|6. évben az ővodában ingyenes étkezésben részestilt 955 fő (79 %), a térítési dij |00 %-át
ťlzettę 248 fő Q| %), az iskolakban ingyenes étkezésben részesült 792 fő (52 %), a térítési díj
50%-átťlzęttez0&fő(|4%), atérítési díj 100 Yo-źúfizette 509 fr (34%).

Jelen javaslat szerint aközétkeztetési áľemelés a szolgĺíltatźľlt igénybe vevők közĺil az ővodu,
iskolai dolgozókat éľinti. Nem javasolt, hogy az emelkedés mértéke áthőtritásra keriiljön az
ntézményi étkeztetést igénybe vevő gyermekek vagy a szociális étkeztętést igénybe vevők
részéľe. Azintéz.nényi dolgozók esetében nincs lehetőségaz aremelés önkormányzati źttvźů1la-

lásara. Az intézményi dolgozók jelenleg a bruttó eladĺísi árnak megfelelő összeget ťlzetik,
naponta |2-|4 felnőtt veszi igénybe az intézrlényi étkeztetést, esetiikben a jelenlegi arakat és
a20|7.június 01. napjától javasolt aľemelést aza|ábbitab|źaattarta|mazła,(azáreme|és méľ-
téke hĺáľomszon étkezés esetében noľmál étkezés esetében 82Ft,., diétas étkezés esetében 107

bruttó eladási
áttladag
Jelenleg
Noľmál

bruttó eladási
árladag

Jelenleg
Diétás

bruttó eladási
tuladag

20l7. június 01.
tőI Noľmál

bruttó e|adási
źr/adag

2017. június 0l-
től Diétás

Felnőtt ĺntézményi
dolpozó 1647,49Ft 2141,74Ft 1729,87 2248,83

Ebből:
tizőrai
ebéd
uzsonna

348,44Ft
959,22Ft
339.83 Ft

452,97 Ft
r 246,99Ft
441.78Ft

365,86
r 007,19
3s6.82

475,62
I 309,35
463.87



il. A beterjesztés ĺndoka
A PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. aremelést kezdeményezett az étkeztetési szolgźůtatźr
siĺra vonatkoz,óaĺ ezért szfüséges, hogy a Képviselő-testiilet a f01r7. május t l.i iilésén meg-
hozza döntését aközétkeztetési vállalkozźsiszerződés20|7.június 01. napjátólhaüĺlyos mó-
dosításaľól.

ilI. A döntés célja, pénzĺiryĺ hatása
A döntés cé|ja aközétkeńetési vállďkozási szerződés módosítĺásą továbbá az árvźitozasből
adódóan az étkezési téľítési díjak megállapítása.

A 20|7. évi étkezők szźlmáva| szímolva a 2017. évi többlet kiadas összege június |.tő| szźl.
molva 24.367,7 e Ft. A 201-7. évi óvodai, iskolai és a szociális étkeztetés, valamint az ingye-
nes sziinidei étkeztetés költsége a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Köz.
pont költségvetésében biztosított, szfüség esetén a mfüödési általanos taÍtalékból lehet kiegé-
szíteni az ö'sszeget.

20l8. évtĺS| elíĺzetes kötelezettségvállalĺás összege bruttó 45.4|1,3 e Ft.

Iv. Jogszabályi környezet
A Gyvt. 2l/A. $ (1) bekezdés b) pontja szeľint, ha a sztilő töľvényes képviselő eltérően nem
rendelkezik az intéz.nényi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben a
gyeľmekek és a tanulók szźlmźra az ővodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítasi na-
pokon a déli meleg füétkezést, valamint tizőrai és uzsonna formájában két kisétkezést kell
biztosítani a teleptilési önkormĺáĺryzatnak. A Gyvt. 2|/C. $ (1) bekezdés a) pontja szeľint a
települési önkormányzat a szĹinidei gyermekétkeztetés keretében a sztilő, töľvényes képviselő
kéľelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetíĺ gyeľmek és a rendszeľes gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátranyos helyzetiĺ gyermek részérę ingyenesen
biztosítja' a b) pontja szerint további gyermekek, így kiilönösen a rendszeľes gyermekvédelmi
kedvezményľe jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. A Gyvt. 2|/C. $ (2) be.
kezdése szerint a települési önkormĺínyzat a sziinidei gyermekétkeztetést az (|) bekezdés a)
pontja szerinti esetben a bölcsődei ellátasban, óvodai nevelésben részestilő gyermekek szźtmźy
ra a bölcsőde (mini bölcsőde) és az óvoda záwa tartĺásanak időtaľtama alatt valamennyi mun-
kanapon, a többi gyeľmek részéľe nyáľi sziinetben legalább 43 munkanapon' legfeljebb anyér
ri szĹinet időtaľtamĺĺra eső valamennyi munkanapon' a7. ószi,téli és tavaszi sziinetben a tanév
rendjéhez igazodőarl sziinetenkéĺt az adott tanítĺási sztinet időtaľtamaľa eső valamenný mun-
kanapon kö'teles megszeľvezni.A Gyvt. l47. $ (4) bekezdése szerint a fenntaľtó a gyermekét-
keztetés térítési díját a jogszabźiy szeľint kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben is
meghatarozhatja. A Gyvt. 151. $ (3)' (4) bekezdései szerint gyermekétkeztetés térítési dijaaz
élelmezés nyersanyagköltsége forgalmi adóvalnövelt összegének egy ellátottra jutó napi ösz.
szege.

A Gyw. 143. $ (3) bekezdés szeľint a szo|gétltatási önköltség év közben egy alkalommal kor-
ngálhatő,ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokoljĺák' (4) bekezdése a|apján a fenrltartő az
iĺténrlényi téľítési díjat az (1) bekezdés szeľint kiszĺímított és ktilön jogszabá|y szerint doku-
mentalt térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghataľozhatja

A Képviselő-testĺilet hatasköľét a szerződéskötésľe a Magyaľorszag helý önkoľmáĺryzatalrő|
sző|ő 20|1. évi Cl)ooilx. töľvény (Mi'tv.) 41. $ (6) bekezdése biztosítja, miszerint a képvĹ
selő.testĹilet a feladatkötébe tartoző közszo|gáltatások ellátásźra szetzőđést köthet, a 111. $
Q) bekezdés szerint a helyi önkoľmĺĺnyzat az éves költségvetéséből biztositja a töľvényben
meghatarozottkötelező,valaĺintönkéntvá|Ia|tfe|adatait.



A közbeszerzésekľől sző|ő 20|5. évi CXLIII. töľvény 14l. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján a
szeĺzőđés új ktlzbeszerzési eljĺĺľás lefolytatasa nélkiil módosítható, illetve módosulhat, ha a
szerzodés minden ajĺĺnlattevő szánźraelőre ismerhető módon, egyénelműeĺňgzíti szerződés
meghatarozotttar:talrmi elemei későbbi váitozź.sźnak pontos feltételęit és tartďmát.

A Képviselő-testĹilet hatĺáskörét a rendeletalkotasra az A|aptorvény 32. cilĺk (2) bekezdése
bińosítja, miszeńnt a helyi önkormányzat feladatkörében e|jarva, töľvényben kapott felhatal.
mazás a|apján önkoľmarryzati rendeletet ďkot, az Mötv. 42. $ 1. pontja szerint a képviselő.
testĺilet hatĺísköréből a rendeletalkotas nem ľuhazhatő áLt. A Gy\rt. 29. $ (1) bekezdése felha.
ta|mazza a fenntaľtó önkormĺínyzatot, hogy aťĺzetendő térítési díjról rendeletet alkosson.

Az Mötv. 46.$ (l) bekezdés a|apján az előterjesztéstnyi|vźnos ülésen kell tĺĺrgyalń, M Mötv.
50. $ alapjan ahatźrozat és a rendelet elfogadĺásĺĺhoz minősített ttibbség szfüséges.

A szociális étkeztetés esetében a Képviselő-testĹilet hatĺásköre azlľlötv.4z. $ 1. pontjában,
valamint a szociális igazgatasről és szociĺflis ellátásokról szóló |993. évi III. töľvény 62. s Q)
bekezdésében, valamint a 92. $ (1) bekezđés a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltakon
alapul.

Javasolomaza|źtbbihatétrozati javaslatelfogadĺását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testiilet rigy dönt, hogy

l. a PENSIO Minőségi Közétkeztętes Kft. áremelési javaslatrít elfogadja, mely szerint 20t7.
június 01. napjától a nevelésĹoktatási és a szociális intézmények közétkeztetése taryyábarl
20|5. augusztus 04. napjan kdtött, többször módosított vállalkozasi szerződés szeľinti vál.
lalkozói díjak mértéke 5 Yo.al emelkedik.

Felelős: polgiĺľmester
Határidő: 2017. május 1 1.

2. ahatátozat |. pontja szerinti szeruődésmódosítasból eredő többletköltséget a szolgáltaüást
igénybe vevőktől a felnőtt étkeztetés kivételével átvá||a|ja.

Felelős : polgĺíľmester
Hatĺĺridő: 20|7. május l l.

3. felhatalmazzaapolgĺáľmestert ałntźrozat 1. pontja szeľinti váila|kozási szeľződés a|áírásaĺa.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatĺĺľidő: 20|7. május 31.

4. a ) a hatźtrozat |. és 2. pontjában foglaltak miatt a 201-7. június l.től szamított étkęztetés
vásĺĺrolt szolgáltatasáĺrak tĺ'bbletkt'ltsége 24.367,7 ę Ft.

b) az a) pontban foglalt miatt az onkoľmanyzatkiadás 11107.01 cím _ köte|ező feladat -
míĺköđési cél és általĺános taľtalékon belül az általános taľtalék e|(5irźnyzatźtrő| 24.367,7 e
Ft-ot átcsopoľtosít, a kiadás 11108.02 cím mfüödési finanszírozźsi kiadáson be|ťil az irá-
nyítószeľvi üímogatasként folyósított tĺímogatas kiutalása kötelező feladat e|őirányzatfua
23.16t'4 e Ft.ot, a működési Íinanszírozási kiadláson beliil az lrányítőszewi tźtmogatasként
folyósított tĺímogatlás kiutalrása önként valla|t feladat e|őfuányzatźra |.206,3 e Ft-ot.
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c) a Józsefuĺírosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ míĺködési finanszíľozasi
bevételen beltil az inányítószervi tĺĺmogatĺásként folyósított tĺámogatás fizetési szamlan tör-
ténő jőváirása 40104-01 cím önként vá||a|t feladat előfuźnyzatőLt |.206,3 e Ft-tal, 40104-02
cím kötelező fe|adat e|őirźnyzatat 5.6|7,8 e Ft-tal, 40108 cím kötelező feladat e|őirényza-
tat 1|8'7 e Ft-tal, a 40|09 cím kötelező feladat el(Lirányzatat |7 .424,9 e Ft.tal megemeli.

d) a Józsefuarosi Szociĺális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ miiködési dologi elői-
ńnyzatőn belül a vásarolt élelmezés bruttó 40t04-0| cím ĺinként vállalt feladat e|őhźnyza-
tźú |.206,3 e Ft.tal, 40|04-02 cím kötelező feladat e|őirźnyzatźú 5.6|7,8 e Ft-tal, 40108 cím
kötęlező feladat előlrźnyzatźú |18,7 e Ft-tal, a 40|09 cím kötelező fe|adat ehóirźnyzatát
17.424,9 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Haüíridő: 2017 . május 1 l.

5. a) ahatźnozatban foglaltak miatt 2018. évtől hatźrozatlan ideig bruttó 45.4|1,3 e Ft. étkez-
tetési többlętre taľtós kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az onkoľmźnyzat a min-
denkori működési saját és ki'zhatalmi bevételeitjelöli meg.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy a20|7. évi költségvetési rendelet következő módosítasanĺál
és a kö'vetkező évektervezéséné| ahatáttozatban foglaltakat vegye Íigyelembe

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatĺáridő: 20t7. december 3l, valamint a mindenkoľi kiiltségvetés elfogadása.

A diintés végľehajtását végző szerłezeti erység: HumánszoLgźitatási Ügyosztĺály Humĺĺn-
kapcsolati Iroda, Pénziigyi Ügyosztĺíly, Józsefuĺárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Kö4pont

Budapest, 20|7. május 03.

polgáľmesteľ

Tö'rvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimán Edina

jegyzł5
nevében és megbízasából (

l, ,b!rur E*,?
dr. Mészar Erika ,/

aljegyző
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melléklet

Bud apest Főváľos VIII. keľü let Józsefváľosi onkoľ mányzat
Képviselő-testĺi |etének

.....12017 . (.....) önko rmányzati ľendelete

a Budapest Józsefváľosi onkoľm ínyzat álta| fenntaľtott óvodákban, valamint az áů|ami intéz.
ményfenntartĺi központ által fenntaľtott Budapest Főváľos VIII. keľĺileti iskolákban alkalmazott

étkezési téľítési díjakról szćiő 1312013. (III.28.) łinkormányzati ľendelet módosításáról

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkorményzat Képviselő-testülęte az A|aptörvény
32. cikk (2) bekezđésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az A|aptőľvény 32. ci|<k

(1) bekezdés a) pontjábanmeghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatźsről és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. s Q) bekezdésében, a92. $ (1) bekezdésében, a
gyeľmekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvény 29. $ (1) bekez-
dé sében kapott fe|hata|mazás a|apjźn

a következőket rendeli el:

l. $ A Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat által fenntartott óvodákban, valamint az á||ami in-
tézményfenntartó kcizpont źL|ta| fenntartott Budapest Főváros VIII. kerĹileti iskolákban alkalmazott
étkezési térítési díjakľól sző|ő l3l20l3. (III.28.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) 1. $ helyébe a kö,vetkező rendelkezés lép:

,,1. $ A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefvárosi onkormónyzat
fenntartósóban miĺködő óvodákra, valamint _ a Jővárosi Ónkormónyzat sajdt tulajdonában ólló
ingatlanban miÍkodő nevelési-ohatósi intézmények kivételével _ a tankerületi kozpont és ąz óllami
szakképzési és felnőukepzési szeľv által fenntartott Budapest Fővóros VIII. kerületi nevelési-
o ktatási inté zménye lcre.''

2. $ A Rendelet 2. $ b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,2. s b) napi tízórai és ebéd elfog,lasztósrą,

c) napi hóromszori alkalommal (tízórai, ebéd, uzsonna).,'

3. $ A Rendelet 1. melléklete helyébe e ľendelet 1. mellék|ete lép.

4. $ E ľendelet 2017. jűnius 01. napján lép hatályba és a hatźúyba lépését követő napon hatźiyé'/.
veszti.

Budapest, 2017.

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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íĺtézméĺyi gyermekétkezé s típusa
intézményi térítési díj iisszege/nap

normál, dĺétás
ovoda egész napos

370 Fr

Ebből:

tízőraí

ebéd

uzsolrÍra

50 Ft

273 Ft

47 Ft

Általános iskola egész napos 488 Fr

Ebből:
tízfuai
ebéd
uzsonna

75 Ft
338 Ft
75 Ft

Kiizépiskola
ebéd 338 Ft

étkeztetést igénybe vevő dolgozó Napi étkezési bľuttó e|adási áľ

Noľmál Diétás

Felnőtt intézményi dolgozó ! 729,87 Ft 2248,83Ft

Ebből:
tízőrai

ebéd

uzsonna

365,86 Ft

I 007,19 Ft

356,82Ft

475,6f Ft

I 309,35 Fr

463,87 Ft
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E gyes tĺnkormányzati rendeletek mó dosítás áľĺil

ľendelet módosításárő|sző|ő .....l20t7. (....) iĺnkormányzati ľendelet indokolása

1. ÁItalános indokolás

A módosító rendelet a követkęzők szeľint vá|toztat a személyes gondoskodást nffitó szociális
ellátások foľmáiról és a téľítési dij fizetési kcjtelezettségľől sző|ő 2Ll2011. (N.12.) ĺinkor-
mźny zatí rendelet j elenle gi szab éiy ain.

azl. $-hoz

A módosítás indoka a jogszabáIy váItozásokból adódó módosítások átvezetése.

a2. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a ľeggeli szovegľésztízőraí szövegľészľe módosult.

A melléklet módosult.

Jogtechnik ai zźr ő ľendelkezés.

a 3. $-hoz

a 4. $-hoz
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP

egyes önkormányzati rendeletek módosításáľól szóló . ...l20I7. (.....) önkormźnyzati rende-
lethez

1. Táľsadalmi hatások

A jelenlegi ellátások további biztosítása.

2. Gazdasálgi' költségvetési hatások

A rendelet megalkotásávaI az önkoľmĺányzatkjadźsai a koľábbiakhoz képest emelkednek.

3. Ktiľnyezeti és egészségiigyi ktivetkezmények

A ręndeletben foglaltak végrehajtásanak köľnyezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.

4. Adminis ztr atív teľheket befolyás oló hatások

A rendelet megalkotásáva| az adminisztľációs terhek növekedése nem várható.

5. A jogszabály megalkotásának szůĺkségessége, a jogalkotás elmaradásának váľható
kiivetkezményei

A szociális igazgatástől és szociális ęllátásokľól szóló |993. évi III. törvénynek, valamint a
gyeľmekek védelméről és a gyámügyi ígazgatásről szóló |997. éví XxX. törvénynek való
megfelelés.

6. A jogszabály alka|mazźlsához szükséges személyi, szewezeti, tátgyi és pénzůigyi felté-
telek

A jogszabáLy a|kaLmazásźůloz sziikséges személyi, szervezetí'taryyi feltételek nem változnak,
apénzngyí feltételek az önkorményzat adott évi költségvetésében biĺosítottak.
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EREDETI RENDELET
A Budapest Jóuefvdrosi ()nkormdnyzat últal fenntar-
tott óvodlÍkban, valamint az óIlami intézményfenntartó
központ dltalfenntartott BudapesÍ Fővdros VIII. herii-

leti iskollÍkban alkalmazotÍ térítési díjakróI szlÍló
1 3/2 0 1 3. (III. 2 8.) ön k o rmúny zati rendelet mlÍ do s ítds a

l. s A rendelet hatá"Jya kiterjed a Budapest Főviĺľos
VIII. keľület Józsęfuiírosi onkormányzat fenntaľtásában
műkiidő óvodákľa, valamint - a fővárosi önkoľmányzat
saját tulajdonában źúlró ingatlanbaĺr működő nevelési-
oktatási intéarrények kivételével - az źů|alni intézmény-
fenntató központ és az źlJ|ami szakképzési és felnőtt-
képzési szerv titaI fenntartott Budapest Főváros VIII.
keriileti nevelésĹoktatási intézményekre.
2.$ A személyes gondoskodást nyijtó alapellátás kere-
tében biztosított gyermekek napközbeni ellátása szemé-
lyi téľítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti
joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő
kötęles. Az ellátottak azétkezést igénybe vehetik:
a) napi egyszeri alkalommal ebéd elfogyasztäsźra,
b) napi reggeli és ebéd elfogyasztása esetén,
c) napi hiĺromszori alkalommal (ľeggeli, ebéd, uzsonna).

l. melléklet

lnténnény, étkezés
típusa

intézményi téľítési díj
összege/nap

noľmál. diétás

ovoda egész napos 370 Fr

Ebből:

tizőrai

ebéd

uzsonna

50 Ft

273 Ft
4',7 Ft

Alta|ános iskola
egész napos

488 Ft

Ebből:
tízőrai
ebéd
uzsonna

75 Ft
338 Ft
'75 Ft

Középiskola
ebéd 338 Fr

uonosÍrÁsl JAVASLAT

1. $ A ľendelet hatźůya kiterjcd a Budapcst Főváros VIII.
kerĹilet Józsefuarosi onkoľmiányzat fenntartásában mtĺködő
óvodiĺkra' valamint _ a fővárosi önkormányzat Saját tulajdo-
nában álló ingatlanban mfütidő nevelési-oktatási |ntézmé-
nyek kivételével - a tankerületi kozpont és az tů|ami szak-
képzési és felnőttképzési szew által fenntartott Budapest
Főváľos VIII. keriileti nevelésĹoktatási intéznénvekľe.

2.$

b) napi tízórąi és ebéd e|fogyasztása esetén,
c) napi haromszori alkalommal (tízóľai, ebéd, uzsonna).

l. melléklet

étkeztetést igénybe
vevő dolsozó

Napi étkezési bľuttó e|adási
ár

Normál Diétás

Felnőtt intézményi
dolsozó

| 647.49Fr 2141.74Ft

Ebből:
tizorai
ebéd
uzsonna

348,44Ft
959,22Ft
339.83 Ft

452,9',7 Ft
1 246,99 Fr
441.78 Ft

étkeztetést igénybe
vevő do|gozó

Napi étkezési bľuttó e|adási
ár

Normá| Diétás

Felnőtt intézményi
dolgozó

I 729,87 Ft 2 248,83 Ft

Ebből:
tizórai
ebéd
uzsonna

36s,86 Ft
I 007,19 Ft
339,82 Ft

475,62 Ft
I 309,35 Ft
463,87 Ft
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