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~o~ számú előterjesztés 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés 
igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 

26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben a Pensió 17 
Kft. biztosítja az étkezést a gyermekeknek. A vállalkozási szerződés szerint a vállalkozó minden év 
augusztus l-jétől jogosult a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre közzétett inflációs ráta 
méctékével emelni a szolgáltatás díját. Az inflációs ráta 5,7% a 2012. évre. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3) 
bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A nyersanyagköltség emelkedése miatt a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait is meg kell 
emelni, ami a nevelési -oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 
módjáról és a térítési díjak méctékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosítását 
igényli. 

A rendelet főszöve ge nem változik, csak a térítési díjakat tartalmazó melléklet módosul. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a nevelési-oktatási intézményekben biztosított 
gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak méctékéről szóló 26/2011. (IX. l.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2013. június 17. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

..... /2013. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés 
igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 

26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (l) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 151. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési-oktatási 
intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak 
méctékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete l. melléklete helyébe az l. melléklet 
lép. 

2.§ 

Ez a rendelet 2013. augusztus l-jén lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 



J. melléklet a .. .12013. (. ..... .)önkormányzati rendelethez 
l. melléklet a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés 

igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 
26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez 

A nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díjainak mértéke 

I. Óvoda 

I/1. A napközi otthonos óvoda gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
48 198 38 284 100 
24 99 19 142 50 

I/2. Reform Zsivaj Óvoda gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő) 

t ízórai ebéd uzsonna összesen % 
94 276 60 430 100 
47 138 30 215 50 

I/3.A 
Köz 

Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató 
pont Gém utcai óvodája és habilitációs napközi otthona gyermekétkeztetési díjának összege 

(nettó Ft/nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
24 99 19 142 50 

II. Általános Iskola 

II/l. Az általános iskolai menza gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
62 248 56 366 100 
31 124 28 183 50 

II/2. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató 
Központ általános iskolai gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
31 124 28 183 50 

III. Szent László Gimnázium 

A Szent László Gimnázium gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
312 312 100 
156 156 50 

IV. Nyári tábor 

A nyári tábor étkezési térítési díjának összege (nettó Ft/nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
62 248 56 366 100 
31 124 28 183 50 



V. A munkahelyi étkezésben részesülő dolgozók térítési díja 

V ll. A bruttó eladási ár l 00%-a bruttó 13 O OOO Ft -ot meghaladó illetmény, illetve munkabér es etén 
(nettó Ft/nap/fő) 

Intézmény tízórai ebéd uzsonna összesen 
Ovo da 66 274 52 392 

Altalános iskola 90 344 78 512 
Szent László Gimnázium 434 434 

Zsivaj Ovoda Reform 110 352 74 536 

V/2. A bruttó eladási ár 50%-a bruttó 100 OOO Ft-ot meg nem haladó illetmény, illetve munkabér 
esetén (nettó Ft/nap/fő) 

Intézmény tízórai ebéd uzsonna összesen 
Ovo da 33 137 26 196 

Altalános iskola 45 172 39 256 
Szent László Gimnázium 217 217 

Zsivaj Ovoda Reform 55 176 37 268 

V/3. A bruttó 100 OOO Ft-ot meghaladó, de bruttó 130 OOO Ft-ot meg nem haladó illetmény, illetve 
munkabér esetén az étkezési térítési díj mértékét az alábbiak szerint kell meghatározni: 

Az V /l. pontban meghatározott díjból le kell vonni a korrekciós tényező értékét A korrekciós 
tényező számítási módja: 

130 OOOFt-bruttó kereset 
30 OOO 

szorozva a nettó eladási ár 50%-ával. 


