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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésén alkotta meg a gyermekétkeztetés
térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Ör.). A rendelet szövegét egy alkalommal, 2014. szeptemberében egészítettük
ki a térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokkal. A rendelet mellékletét pedig, mely az
étkeztetés önköltségét, a szülők által fizetendő térítési díjakat, továbbá az étkezést biztosító
Tapolcai Diák és Közétkeztető Szolgáltató Kft. által számlázott árakat tartalmazza, 2015.
márciusában módosítottuk. A rendelet szövege tehát 2015. óta változatlan.
2017. február 17-i nyilvános ülésünkön állapítottuk meg a gyermekétkeztetés szolgáltatási
önköltségét és intézményi térítési díjait. A költségek és díjak megállapítása nem jelentett a
lakosság részére díjnövekedést, így nem eredményezte a rendelet módosítását.
Mint arról már a 2017. március havi ülésünkön – amikor is a szociális étkezés árának
emeléséről döntöttünk – 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 érvényesíteni. A Kft. ügyvezetője ezért
javaslatot tett az önkormányzat által fizetendő számlázási árak megemelésére.
A javaslat az alábbi számadatokat tartalmazza a nettó számlázási árakkal kapcsolatban:
Intézmény
Jelenlegi számlázási ár Javasolt számlázási ár
Óvoda
505
535
Általános iskola 1X
402
420
Általános iskola 3X
584
640
Középiskolai reggeli
210
248
Középiskolai ebéd
399
585
Középiskolai vacsora
299
375

A számlázási árak módosítása természetesen nem érinti a szülők által fizetendő térítési
díjakat. 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 árbevételnövekedést eredményez a cégnél. A Kft. által az önkormányzatnak számlázott árakat a
rendelet melléklete tartalmazza. Az új számlázási árak miatt a mellékletet módosítanunk kell.
Az Ör-nek a saját hatályára vonatkozó szövegét szintén módosítani szükséges. Az Ör. 1. § (1)
bekezdés a) pontja úgy szól, hogy a rendelet hatálya kiterjed a Tapolcai Óvodában a
szolgáltatást igénybe vevő gyermekekre. Óvodánk elnevezése időközben Tapolcai Kertvárosi
Óvodára módosult.
Az Ör. 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint a rendelet hatálya kiterjed az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott, de Tapolca Város Önkormányzata által
működtetett Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában, továbbá a Batsányi János
Gimnázium és Kollégiumban gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekekre, tanulókra,
továbbá a térítési díj megfizetésére kötelezettekre.
2017. január 1-jétől az iskolákat már nem a települési önkormányzatok működtetik. A
fenntartás és a működtetés is a tankerületi központok feladata és hatásköre. Az étkeztetést
igénybe veszik továbbá a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott Széchenyi István
Szakképző Iskola diákjai is. A rendelet szövegét tehát az időközben bekövetkezett
változásokhoz, illetve a ténylegesen fennálló helyzethez kell igazítanunk.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
_/2017. (_._) számon rendeleti közé iktatja.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
gyermekétkeztetés költségeivel kapcsolatban az
önkormányzat által fizetendő számlázási ár 2017.
július 1-jétől történő megemeléséből keletkező
többletköltséget – legfeljebb 5.600.000,- Ft
összeghatárig - a Tapolca város 2017. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék, intézményi
működési tartalék jogcím terhére biztosítja.
Tapolca, 2017. június 7.
Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2017. (_. _.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló
30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Tervezet)
Tapolca Város 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 29. § (1) bekezdésében és a 151. § (2f)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott Tapolcai Kertvárosi Óvodában,
b) a Balatonfüredi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskolában, a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban, továbbá a
Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott és működtetett Széchenyi István Szakképző
Iskolában
gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekekre, tanulókra, valamint a térítési díj
megfizetésére kötelezettekre terjed ki.
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.
7.

A
Korosztály

B
Étkezés

C
Nyersanyagköltség

D
Szülők által
fizetendő
intézményi térítési
díj
(Ft-ban)

E
Kft. által
számlázott ár
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iskola
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iskola

3xétkezés
3xétkezés

345
390

345
390

535
640
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420

Középiskol
a
Középiskol
a
Középiskol
a

reggeli

125

125

248

ebéd

280

280

585

vacsora

175

175

375

A díjak a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót nem
tartalmazzák.

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 gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 21.)
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
gyermekétkeztetésért többet fizetni az azt biztosító Tapolcai Diák- és Közétkeztető
Szolgáltató Kft-nek. A szülők 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.

