MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Rendelettervezet
Ikt. sz.: 1/998-1/2014/I.
Üi.: Szászné Mészáros Éva

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról és a térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Mell.: hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet, táblázat

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Makó

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások körében Makó Város Önkormányzata a következő gyermekjóléti
alapellátásokat biztosítja: bölcsődei, óvodai, iskolai napközbeni ellátást.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése
alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó
állapíthatja meg. A helyi rendeletünk ennek időpontját minden év június 30., illetve december 31. napjában
határozza meg.
A törvény rendelkezései szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltsége.
A szülők által fizetett havi személyi térítési díjat a most tárgyalt intézményi térítési díj napi összeg
általános forgalmi adóval (27 %) növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának,
valamint az alábbi normatív kedvezmények figyelembe vételével határozzák meg az intézmények.
Normatív kedvezmények:
1) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult bölcsődés, óvodás és 1-8. osztályos gyermekeknek
az étkezése ingyenes,
2) az 1) pont alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és tanuló
esetén az intézményi térítési díj 50%,
3) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%,
4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló esetén az intézményi térítési díj 50%.
A jelenleg alkalmazott térítési díjak 2014. január 1-jétől kerültek megállapításra.
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A központi konyha üzemeltetője és a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény elkészítette a 2014. évi térítési
díj emelésére vonatkozó javaslatot. Az egyeztetést követően javaslom, hogy az emelés mértéke 1,93 és 2,33%
közötti legyen.
A Központi Statisztikai Hivatal 2014. november 11-én közzétett adatai szerint 12 hónap alatt, 2013.
októberhez viszonyítva az élelmiszerárak nem változtak. Ezen belül drágult többek között a sajt (3,4 %) és a
tej (2,4 %). Csökkenet viszont a cukor (18%), a liszt (10,5 %), az étolaj (9,9%).
A Magyar Nemzeti Bank 2014. szeptemberi előrejelzése szerint a 2015-ben várhatóan a fogyasztóiár-index
2,5 %-kal emelkedik.
Annak érdekében, hogy az élelmezés minősége ne romoljon és a főzőhelyek a
gyermekétkeztetésben előírt normákat be tudják tartani, maximum 2,33 %-os térítési díjemelésre
teszek javaslatot.
Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt. A változás érintette a gyermekvédelmi törvény 151. §-át is,
amely szerint, ha a szülő eltérően nem rendelkezik, a gyermekek számára az óvodai nevelési napokon,
valamint az iskolai tanítási napokon a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a
közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási
intézményben biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott kollégiumban a fentiekben leírt étkezésen kívüli további étkezést az a települési
önkormányzat biztosítja, amely közigazgatási területén a kollégium található.
A rendelettervezet Makó város honlapján közzétételre került a társadalmi egyeztetés céljából, az észrevételek
megtételére nyitva álló határidőben vélemény nem érkezett.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a fenti indokok alapján a rendelet-módosítást vitassuk meg és a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II.2.)
önkormányzati rendeletünket a mellékelt tervezet alapján módosítsuk.
Makó, 2014. december 12.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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1. melléklet „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, és a térítési díjakról
szóló önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú rendelettervezethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a jelenlegi egyensúly fenntartása.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a gyerekek egészséges intézményi étkezésének további biztosítása.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet nem emeli.
VII. megalkotásának szükségessége: a következő évi intézményi térítési díjat december 31-ig rendeletben
kell meghatározni.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szolgáltatás színvonala csökkenne.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jelenlegi
feltételeken felül többletet nem igényel.
Makó, 2014. december 12.
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RENDELETT E R V E Z E T
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2014.(................) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az
ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló
3/1998.(II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Makó Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési
díjakról szóló 3/1998.(II.2.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Dr. Bánfi Margit
jegyző
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Melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (………)
önkormányzati rendeletéhez

A személyes gondoskodást nyújtó
intézményi ellátások
intézményi térítési díjai

1./ Bölcsőde gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
- Reggeli
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

60 Ft/fő/nap
29 Ft/fő/nap
249 Ft/fő/nap
57 Ft/fő/nap
395 Ft/fő/nap

2./ Óvoda :
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

85 Ft/fő/nap
269 Ft/fő/nap
82 Ft/fő/nap
436 Ft/fő/nap

3./ Általános iskola 1-4. osztályos:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

93 Ft/fő/nap
298 Ft/fő/nap
88 Ft/fő/nap
479 Ft/fő/nap

4./ Általános iskola 5-8. osztályos:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

98 Ft/fő/nap
327 Ft/fő/nap
93 Ft/fő/nap
518 Ft/fő/nap

5./ Középiskola:
- reggeli
- ebéd
- vacsora
valamennyi étkezés együttes összege:

152 Ft/fő/nap
325 Ft/fő/nap
154 Ft/fő/nap
631 Ft/fő/nap
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Összehasonlító táblázat
Gyermekjóléti alapellátások

Intézményi térítési díj
Ft/fő/nap

Intézmény
Reggeli

Tízórai

Ebéd

Emelés mértéke
Uzsonna

Összesen

%-ban

Makói ENI által előállított bölcsődei étkezés:
Nyersanyag

59

28

244

56

386

60

29

249

57

395

Jelenlegi
Nyersanyag

2,33

Javasolt
Eurest Étteremüzemeltető Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 2.) által előállított óvodai étkezés:
Jelenleg
Javasolt

83
85

264
269

80
82

427
436

2,1

Eurest Étteremüzemeltető Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 2.) által előállított általános iskolai
étkezés 1-4. osztályos:
Jelenleg
Javasolt

91
93

292
298

86
88

469
479

2,1

Eurest Étteremüzemeltető Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 2.) által előállított általános iskolai
étkezés 5-8. osztályos:
Jelenleg
Javasolt

96
98

321
327

91
93

508
518

1,96

Eurest Étteremüzemeltető Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 2.)által előállított középiskolai
étkezés:
vacsora
Jelenleg
149
319
151
619
Javasolt
152
325
154
631
1,93
Ezen térítési díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.
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