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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület legutóbb a 2017. március 24-i nyilvános ülésén módosította a szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). A rendelet
módosítására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások
szolgáltatási önköltségének kiszámítása miatt volt szükség. Sor került továbbá a szociális
étkezés térítési díjának emelésére is.
Az Ör. jelenlegi módosítása a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. jelzése miatt
vált szükségessé. Mint ahogy arról már a márciusi rendeletmódosításkor is, a szociális étkezés
díjának emelésekor tárgyaltunk, a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
kalkulációja szerint a minimálbér összegének 2017. évi emelése jelentős mértékben
megnövelte a cég kiadásait, rezsiköltségét, ezáltal előre nem látható és tervezhető veszteséget
okozott idén cégnek. A béremelkedésből származó többletköltségeket a Kft. már nem tudja
kigazdálkodni, ezért kénytelen azt az áraiban is érvényesíteni. A Kft. ügyvezetője ezért
javaslatot tett az önkormányzat által fizetendő számlázási árak megemelésére.
Az Ör. tartalmazza a bölcsődei étkezés, továbbá a szociális étkezés intézményi térítési díjait.
A javaslat az alábbi számadatokat tartalmazza a nettó számlázási árakkal kapcsolatban:
Szolgáltatás
Jelenlegi számlázási ár Javasolt számlázási ár
Bölcsődei étkezés
609
609
Szociális étkezés
388
428

Látható, hogy a bölcsődei étkezés esetében a javaslat nem tartalmaz áremelést, csak a
szociális étkezés esetében. A számlázási ár emelésének következménye az, hogy az
önkormányzat fog többet fizetni a Kft-nek az étkezésért. A ügyvezető kalkulációi szerint – a
2017. év elején alapul vett étkezési adagszámok alapul vételével - a számlázási ár
megemelése 5.600.000,- Ft árbevétel-növekedést eredményez a cégnél. Ebben az összegben
benne van az óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban nyújtott szolgáltatás
számlázási árának megemeléséből származó többletköltség is. A többletköltség
finanszírozásáról a Képviselő-testület a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
szóló rendelet módosításával egyidejűleg dönt. A szociális étkezés számlázási árának
emeléséből kalkulált többletköltség az 5.600.000,- Ft-ból mintegy 575.000,- Ft-ot tesz ki.
Az Ör. szövege jelenleg egyik szolgáltatás esetében sem tartalmazza a számlázási árat, ezért
azt be kell építenünk a szövegbe.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és _/2017. (_._) számon rendeleti
közé iktatja.

Tapolca, 2017. június 9.
Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2017. (_. _.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
(tervezet)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
29. § (3) bekezdésében és a 151. § (2f) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
31. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A bölcsődei étkeztetés
nyersanyagköltsége a 2016. évben 4.304.557,- Ft. Az éves adagszám 9.518 db. Az egy főre j
jutó nyersanyagköltség nettó 452,- Ft/nap. A szülők által fizetendő intézményi térítési díj nettó
435,- Ft, bruttó 550,- Ft. A nettó számlázási ár 609,- Ft.”
2. §
Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §
Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

Tapolca, 2017. június 16.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző

1. melléklet a __/2017. (_._.) önkormányzati rendelethez

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Étkezés
Nyersanyagár (nettó forint)
Térítési díj (nettó forint)
Kiszállítás díja adagonként (nettó forint)
Térítési díj (bruttó forint)
Számlázási ár (nettó forint)

B
Ebéd
228-,
408,113,520,428,-

HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_/2017. (_._.) önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelet tervezetében (a
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet elfogadásának mérvadó társadalmi hatása nincsen. A rendelet szövegén a
legutóbbi módosítás óta eltelt változásokat vezettük át. Költségvetési hatása az önkormányzat
büdzséjére van. A számlázási árak megemelése azt jelenti, hogy az önkormányzat fog a
szociális étkeztetésért többet fizetni az azt biztosító Tapolcai Diák- és Közétkeztető
Szolgáltató Kft-nek. Az igénybevevők által fizetendő térítési díjak nem emelkednek.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem jelent.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A Tervezet megalkotása elmaradásának jogkövetkezménye nincsen. Költségvetési-gazdasági
következménye, hogy a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. veszteséggel zárja az
évet, mivel a minimálbér idei emelése előre nem tervezhető veszteséget jelentett a cégnek.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi,
személyi, szervi és tárgyi feltételt nem igényel.

