Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2017.(II.15.)
önkormányzati r e n d e l e t e
az
étkezési-térítési díjakról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az étkezési-térítési díjakról.
Monostorapáti
község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. és 8. pontjában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 28.§ (1) bekezdés és 151.§
(2a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A rendelet hatálya az ellátásban részesülő óvodásokra, általános iskolásokra, az étkezést
igénybevevő óvodai alkalmazottakra, valamint az intézettel munkaviszonyban nem álló,
szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.
(2) A Napközi-otthonos óvoda az óvodai ellátásban részesülők részére tízórait, ebédet és
uzsonnát, az iskolai menzát igénybevevők, valamint az intézettel munkaviszonyban állók,
illetve munkaviszonyban nem állók részére pedig ebédet biztosit.
2.§
Az intézeti étkeztetési norma összege az alábbi:
(1) Az óvodás ellátási napra eső napi nyersanyagköltsége:
(2) Menzás ellátási napra eső nyersanyagköltsége:
(3) Óvodai alkalmazott nyersanyagköltsége:
(4) Vendég nyersanyagköltsége:
(5) Rendezvény – 30 fő felett – nyersanyagköltség:

350,- Ft
300,- Ft
350,-Ft.
357,-Ft
725,-Ft

3.§
(1) Az óvodai ellátást igénybe vevők ellátási napra eső térítési díja:
amely 27 % Áfát tartalmaz.
(2) Menzás ellátási napra eső térítési díja:
amely 27 % áfát tartalmaz.
(3) Óvodai alkalmazottak ellátási napra eső térítési díja:
mely 27 % Áfát tartalmaz
(4)Az intézettel munkaviszonyban nem állók – vendég – ebédjének ellátási napra
eső térítési díj:
mely27 % Áfát tartalmaz
(5)Rendezvény – 30 fő felett – ellátási napra eső térítési díj:
mely 27 % Áfát tartalmaz
4.§
(1)Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba
(2) Hatályát veszti a 12/2012.(XII.31.) önkormányzati rendelet
Takács Péter
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2017. február 15.

T a k á c s Lászlóné
jegyző
Takács Lászlóné jegyző

445,- Ft,
380,- Ft.

285,-Ft.

725,-Ft.
1450,-Ft.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének, étkezési-térítési díjakról
szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
Az étkezési-térítési díj emelésének társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet megalkotásának gazdasági, költségvetési hatása abban az esetben ha az
előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a képviselő-testület, nem mutatható ki.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Térítési díj 2013. óta nem változott, ezért az élelmiszerárak, és közmű költségek emelkedése
miatt szükséges a térítési díj emelése. Díjemelés elmaradása esetén az önkormányzat
költségvetésére ró magasabb terhet.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Monostorapáti, 2016. február 2.
Takács Lászlóné
jegyző
Indokolás.
1.§ -3. § nyersanyagköltségeket, és térítési díjakat szabályozza. Az étkezési térítési díjak
emelését alábbiak tették szükségessé: Nyersanyagok árának, villamos energia, gázárának
emelkedése.
4.§. a hatályba léptető, és hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza

