
A 2. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról 

szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A gyermekétkeztetés térítési díját a Képviselő - Testület állapítja meg. A tavalyi évhez képest 
változást nem eszközöltünk, az alábbiak szerint javaslom megállapításra:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t. 
 
A rendelet-tervezet 1.§-ában kellett változtatni, mivel az alaprendelet ezen szakasza még a 
mikrotérségi intézményfenntartói társulásra is vonatkozott.  
 
A vendégebéd árát is meg kell határozni: 410 Ft nettó összegben és 110 Ft Áfa összegben 
határozzuk meg.  
 
Hatásvizsgálat:  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály 
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 
Tartalmazza a gondozási központ díjaira vonatkozó előzetes  
 
a.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

S.sz. Megnevezés Ételtípus Térítési díjak 
(Ft) 

A B C D 

 1.  ÓVODA   Tízórai 52 

     Ebéd 156 

     Uzsonna 52 

     Összesen 260 

 2.  ÁLTALÁNOS ISKOLA 7-14 
évesek 

 Tízórai 62 

     Ebéd 186 

     Uzsonna 62 

     Összesen 310 

3. BÖLCSŐDE   Tízórai 52 

   Ebéd 156 

   Uzsonna 52 

   Összesen 260 



Kötelező megállapítani a térítési díjat a Képviselő – Testületnek.  
 
b.) Környezeti és egészségi következményei:  
 
Nem értelmezhető.  
 
c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
 
Nincs.  
 
d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A Képviselő - Testület  rendelet kell erről alkotni.  
 
e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
Rendelkezésre állnak.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Rendelet-tervezet bevezető részében foglaltak szerint.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Havonta hozzávetőleg 300 E forint a gyermekétkeztetés térítési díjból származó bevétel, de 
tudni kell, hogy 40-50 fő fizet, a többi gyermekvédelmiben részesül. A költségvetési törvény 
alapján erre a feladatra, pl.: a szociális alapon elengedett térítési díjra feladatfinanszírozást 
kapunk, ami zárszámadáskor erre a célra elszámolható.  

 
IV. Határozat-tervezet:  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2014. (…) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   

1. A vendégebéd árát a Képviselő-Testület 410 Ft nettó összegben és 110 Ft Áfa 
összegben határozza meg 2014. április 1.napjától.  

 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet és 
határozat – tervezeteket elfogadni szíveskedjen.  

 
(a rendelet– tervezet elfogadása minősített többséget, a határozat – tervezet egyszerű 

többséget igényel.). 
 
 
Monostorpályi, 2014. március 22.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  


