Rétság Város Önkormányzat Képviselő
Képviselő-testületének
2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete
A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban:
Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás
körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki.
2.§
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési
nyersanyag költséggel egyezően áfa nélkül
a) óvoda 318 Ft
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 376 Ft
c) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 254 Ft
d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 277 Ft
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
a) Óvoda
tízórai 75 Ft
ebéd 179 Ft
uzsonna 64 Ft
Összesen: 318 Ft
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)
tízórai 64 Ft
ebéd 254 Ft
uzsonna 58 Ft
Összesen: 376 Ft
c) Iskola II. korcsoport (11-14. év)
tízórai 64 Ft
ebéd 277 Ft
uzsonna 58 Ft
Összesen: 399 Ft
3.§
(1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 495 Ft/adag,
(2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 64 Ft/adag
4.§
(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek személyi térítési díját az
intézményi térítési díj áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának,

valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az
óvoda esetében az intézményvezető, az iskola és a szociális étkezés esetében a
pénzügyi előadó állapítja meg.
(2) A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak:
a) Az óvodai étkezés bruttó díja 405 Ft,
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év) teljes ellátás 480 Ft,
c) Iskola I. korcsoport (7-10. év) menza 325 Ft,
d) Iskola II. korcsoport (11-14. év) 505 Ft,
e) Iskola II. korcsoport (11-14. év) menza 350 Ft,
d) Szociális étkezés 625 Ft,
e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 80 Ft

5. §
(1) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi
térítési díj a 3.§ (1) –(2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj áfá-val növelt összege
azzal, hogy az nem haladhatja meg a
szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra
számított rendszeres jövedelmének 30 %-át.
(2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési
díjat az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett
étkezések számának figyelembe vételével a pénzügyi előadó állapítja meg.
(3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az
önkormányzat részére.
6.§
Ez a rendelet 2019. március 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló
4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet.
Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2019. február 26.
dr. Varga Tibor
jegyző

Indokolás
Indokolás
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 115.§-a
tartalmazza a szociális étkezés tekintetében alkalmazandó térítési díjak megállapításának
szabályait. A központi konyha 2015. évi vállalkozásba adását követően kedvezőbb lett a
szociális étkezés önkormányzat által fizetendő költsége. A változás kerül átvezetésre
jelenleg a rendeletben.
Részletes indokolás
1 .§.§-hoz
A rendelet hatályát szabályozza.
2-3. §§-hoz
Az intézményi térítési díjakat tartalmazza, iskolások esetén korcsoportos bontásban.
4-5.§5.§-hoz
A térítési díj megállapításának módját, felelősét tartalmazza.
6.§6.§-hoz
A hatályba lépést szabályozza.
Tájékoztatás az elő
előzetes hatásvizsgálat eredményérő
eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében
alcímében elő
előírtaknak megfelelő
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. alapján biztosítandó
szociális étkeztetés felülvizsgálata indokolttá vált..
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális
ellátásokon felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót, melynek része a
szociális étkeztetés is.
2.) Gazdásági, költségvetési hatása: a szociális étkezés jelentős részben megtérül az
önkormányzatnak, ezért hatása nem jelentős.
3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és
egészségi hatással nem jár.
4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív
terheket nem okoz.
6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: ellentmondás magasabb szintű
jogszabállyal.

