Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. ( . ) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a) a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsődére (a továbbiakban: óvoda);
b) a Dunakeszi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő Szadai
Székely Bertalan Általános Iskolára (a továbbiakban: iskola);
c) a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központra;
d) az óvodában és iskolában ellátott vagy tanuló gyermekekre;
e) a d) pontban meghatározott gyermekek szüleire vagy törvényes képviselőire;
f) a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyhán étkezést igénybe
vevőkre.
2. §
(1) Szada Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Szadai
Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha (a továbbiakban: konyha) 2111 Szada,
Dózsa György út 61. szám alatti intézmény fenntartásával biztosítja
a) a bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetéssel,
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a
szerinti étkeztetéssel,
c) az Önkormányzatnál, valamint fenntartott intézményeinél foglalkoztatási
jogviszonyban állók munkahelyi étkeztetésével,
d) a vendég étkeztetéssel, valamint
e) a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár által egyéb szabadidős
szolgáltatást igénybe vevők részére biztosított étkeztetéssel
kapcsolatos feladatokat.
(2) Az étkezési térítési díjat az étkezést igénybe vevő - az óvodában és iskolában ellátott vagy
tanuló gyermek esetén a szülő vagy törvényes képviselő – (a továbbiakban: igénybe vevő)
a tárgyhó tekintetében a konyha által kiállított számla alapján készpénzátutalási
megbízáson történő megfizetéssel vagy átutalással a konyha által kiállított számlán
szereplő határidőig köteles megfizetni.
(3) Amennyiben (2) bekezdésben rögzített térítési díj befizetése a fizetési határidőig nem
történik meg, akkor az étkezés a fizetési határidőt követő hónaptól nem vehető igénybe,
egészen addig, amíg a fizetésre kötelezett a díjhátralékát nem rendezi.
3. §
(1) Aki az étkeztetést bármilyen ok miatt nem veszi igénybe a lemondást haladéktalanul be
kell jelentenie a konyhának.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést betegség esetén a távolmaradás első napján 12.00
óráig, egyéb ok esetében a távolmaradást megelőző nap 08.30 óráig kell megtenni.
(3) Az igénybe vevő a távolmaradása idejére jutó étkezési térítési díj fizetése alól akkor
mentesül, ha a bejelentést a (2) bekezdésben rögzített határidőig megtette.
(4) Az igénybe vevő bejelentését megteheti személyesen, telefonon vagy e-mailben.
(5) Az igénybe vevő a bejelentés napját követő naptól mentesül a térítési díj fizetése alól.

4. §
(1) Amennyiben az igénybe vevő a lemondási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a
hiányzást követő naptól az étkezés szüneteltetésre kerül ellenkező tartalmú nyilatkozatig.
(2) Az igénybe vevő az étkezés újbóli igénylését az azt megelőző napon 08.30 óráig köteles
megtenni a konyha adminisztrációs munkatársánál.
5. §
(1) Azon igénybe vevő, akinek legalább két hónapot meghaladó díjhátraléka áll fenn, a konyha
a tartozás kiegyenlítéséhez négy havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat. A
részletfizetésről a konyha vezetője dönt.
(2) Amennyiben az igénybe vevő nem él a részletfizetési lehetőséggel vagy a részletfizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az étkezés a díjhátralék egy összegű megfizetéséig
nem vehető igénybe.
6. §
(1) Az előre megfizetett étkezési térítési díjból származó túlfizetést a következő havi étkezési
térítési díjba be kell számítani
a) a 3. § szerinti lemondás esetén vagy
b) ha az étkezési térítési díj összege csökken.
(2) Az étkezési térítési díjat vissza kell fizetni, ha gyermek, a tanuló az intézményből végleg
távozott és nem vette igénybe az étkezést.
(3) Az étkezési térítési díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
7. §
(1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetés követő napon lép
hatályba.
(2) A melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.
(3) 2021. január 1-jén hatályát veszti Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
az élelmezési nyersanyag normákról és térítési díjakról szóló 9/2018. (XI. 30.)
önkormányzati rendelete.
Szada, 2020. ………………..
Pintér Lajos
polgármester

Közzétételi záradék:
E rendeletet 2020. …….. naptól közzétettem.
Szada, 2020. ……………...
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

Melléklet
a …/2020. ( . ) önkormányzati rendelethez
Étkezési térítési díjak mértéke
Bölcsőde
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

Nettó
90,67 Ft
90,67 Ft
255,79 Ft
74,80 Ft
511,93 Ft

Áfa
24,33 Ft
24,33 Ft
69,21 Ft
20,20 Ft
138,07 Ft

Bruttó
115,00 Ft
115,00 Ft
325,00 Ft
95,00 Ft
650,00 Ft

Nettó
90,56 Ft
225,90 Ft
74,80 Ft
391,26 Ft

Áfa
24,44 Ft
61,10 Ft
20,20 Ft
105,74 Ft

Bruttó
115,00 Ft
287,00 Ft
95,00 Ft
497,00 Ft

Nettó
102,35 Ft
303,15 Ft
98,43 Ft
503,93 Ft

Áfa
27,65 Ft
81,85 Ft
26,57 Ft
136,07 Ft

Bruttó
130,00 Ft
385,00 Ft
125,00 Ft
640,00 Ft

Óvoda
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

Iskola
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen:

Munkahelyi és vendég étkezők
Nettó
Ebéd

590,55 Ft

Áfa
159,45 Ft

Bruttó
750,00 Ft

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár által
biztosított egyéb szabadidős szolgáltatást igénybe vevők
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

Nettó
105,36 Ft
507,87 Ft
98,43 Ft
711,66 Ft

Áfa
28,64 Ft
137,13 Ft
26,57 Ft
192,33 Ft

Bruttó
134,00 Ft
645,00 Ft
125,00 Ft
904,00 Ft

INDOKOLÁS
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat biztosítja a
gyermekétkeztetést, az általa fenntartott óvodában, továbbá a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ (köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési
oktatási intézményben. A Gyvt. 146. § (1) bekezdése a szerint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A rendelet hatálya az összes étkezést igénybe vevőre, illetve az étkeztetést biztosító
intézményre terjed ki, valamint szabályozásra kerül a térítési díj megfizetésének rendje is,
melyet előre kell megfizetni. Rendelkezés történik továbbá az étkezés lemondásával
kapcsolatban is, melynek célja az önkormányzati kiadások csökkentése, illetve a keletkező
hulladék mérséklése.
A rendelet lehetőséget ad továbbá a térítési díj hátralékok részletekben történő rendezésére is.
A térítési díj előre fizetésével kapcsolatos rendelkezések értelmében a tárgyhónapi lemondások
figyelembe vételével keletkezett túlfizetések rendezése a következő havi díjfizetéssel
egyidejűleg történik.
A rendeletben meghatározásra kerülnek továbbá az étkezési normák is.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak
megállapításáról és beszedéséről szóló …/2020. ( . ) önkormányzati rendelete
Társadalmi-gazdasági hatása: az étkezést igénybe vevők felelőssége nő az étkezés
lemondásával kapcsolatban
Költségvetési hatása: a rendelet hatályba lépését követően az étkeztetésből származó
díjhátralékok csökkenése várható.
Környezeti, egészségi következményei: az étkezés lemondások szabályozása csökkentheti a
keletkezet hulladék mennyiségét
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jogszabályi környezet változásával
összefüggésben jelentős többlet adminisztráció várható
Egyéb hatása: nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a korábbi rendelet a lemondásokkal kapcsolatosan
nem tartalmazott előírást, illetve az utólagos fizetésből a díjhátralékok folyamatosan tovább
halmozódtak.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a lemondások
elmaradásával, illetve az ingyenes étkezésre jogosultaknál jelentős támogatás kiesés, illetve
többlet költség keletkezik.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll

