
A 6. 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, sőt annak teljes elengedése történt meg tavasszal, így 2014. április 
1.-től a gyermekétkeztetés az óvodások, bölcsődések és iskolások részére térítésmentes.   
 
A bölcsődések részére a tízórai előtt reggelit is adunk, viszont annak a díjának a meghatározása 
is szükséges már 2014. szeptember 1.-től. Ezért szükséges módosítani a rendeletünk 
mellékletében meghatározott díjtételek „Ételtípus” oszlopában a megnevezést „reggeli és tízórai 
összesen” megnevezésre, a díj változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint:  
 

 
 
 
 
 
 
 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás - egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja az alábbi:  

„(2) A Közétkeztető köteles 
… 
b) bölcsődei étkeztetés esetén az előírt napi energiaszükséglet 75%-át napi két fő- és két 

kisétkezéssel, 
…” 
 
Közétkeztető jelen esetben az önkormányzat. A jogszabály értelmében főétkeztetésnek minősül 
a reggeli, ebéd, vacsora.  
 
A rendelet – tervezetet ennek megfelelően készítettük el.  
 
Hatásvizsgálat:  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály 
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
a.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
Kötelező megállapítani a térítési díjat a Képviselő – Testületnek, valamint jogszabályi változás esetén elvégezni a 
szükséges módosításokat.  
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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:  

Nincs.  
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a rendelet– tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. szeptember 10.   
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  


