Monostorapáti Község Önkormányzata
Képviselő testülete
3/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkezési térítési díjakról

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkezési térítési díjakról
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A rendelet hatálya az ellátásban részesülő bölcsődésekre, óvodásokra, általános
iskolásokra terjed ki.
(2) Monostorapáti község Önkormányzata a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
közreműködésével biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott intézményekben a
gyermekétkeztetést.
2.§
Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3.§
(1) Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete.

Takács Péter
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2019. április 30.
Takács Lászlóné
jegyző

Takács Lászlóné
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének, étkezési-térítési díjakról szóló
3/2019.(IV.30.) önkormányzati rendeletéhez
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
2019. június 1-től bölcsődei ellátásra kerül sor, ezrét szükséges a díjak rendeletbe foglalása.
Legutóbb 2017-ben állapította meg a képviselő-testület a térítési díjakat. Az élelmiszerárak, a
rezsi költségek és a vásárolt élelmiszer árának emelkedése miatt szükséges a térítési díj
emelése.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Monostorapáti, 2019. április 18.
Takács Lászlóné
jegyző
Indokolás.
1.§ -2. § nyersanyagköltségeket, és térítési díjakat szabályozza. Az étkezési térítési díjak
emelését alábbiak tették szükségessé: Nyersanyagok árának, villamos energia, gázárának,
vásárolt élelmezés árának emelkedése,
3 .§. a hatályba léptető, és hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza

1. melléklet a 3/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

1.

Korosztály

Étkezés

reggeli
tízórai
BÖLCSŐDE
ebéd
uzsonna

BRUTTÓ
NyersanyagFizetendő térítési
költség (bruttó)
díj

Nyersanyag-költség
(nettó)

ÁFA

63 Ft
63 Ft
252 Ft

17 Ft
17 Ft
68 Ft

80 Ft
80 Ft
320 Ft

63 Ft

17 Ft

80 Ft

560 Ft

A szülők által a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj 0 Ft.

Sorszám

2.
3.
3.1
3.2

Korosztály

Étkezés

tízórai
ÓVODA
ebéd
uzsonna
ÁLTALÁNOS ISKOLA
1-4. osztály
5.-8. osztály

BRUTTÓ
NyersanyagFizetendő térítési
költség (bruttó)
díj

Nyersanyag-költség
(nettó)

ÁFA

70 Ft
228 Ft
52 Ft

19 Ft
62 Ft
14 Ft

89 Ft
290 Ft
66 Ft

445 Ft

300 Ft
300 Ft

80 Ft
80 Ft

380 Ft
380 Ft

380 Ft
380 Ft

