DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2014.(VII.21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló
5/2013.(IV.16.) rendeletének módosításáról

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§.
(1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában
meghatározott
feladatkörében
eljárva
Berkesz
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének és Székely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a hozzájárulásaival a következőket rendeli el.
1.§
A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló 5/2013. (IV.16.)
önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
2.§
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül)
(1) Óvodások teljes napi étkeztetése esetén (tízórai, ebéd, uzsonna)
370 Ft/adag
- ebéd
- tízórai
- uzsonna
Össz:

235 Ft/adag
70 Ft/adag
65 Ft/adag
370 Ft/adag

(2) Az általános iskolások napi étkeztetése esetén (tízórai, ebéd, uzsonna)
470 Ft/adag
- ebéd
- tízórai
- uzsonna
Össz:
(3)

300 Ft/adag
90 Ft/adag
80 Ft/adag
470 Ft/adag

A gimnázium és szakközépiskola nappali tagozatos tanulói étkeztetés
esetén
- ebéd

352 Ft/adag
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2.§
A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló 5/2013. (IV.16.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép.
(1) Az önkormányzat a normatív kedvezményre nem jogosult demecseri
lakóhellyel rendelkező és a Demecseri Tündérkert Óvodájában, és a
Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskolájában, Gimnáziumában és
Szakközépiskolájában tanuló gyermekek intézményi térítési díjának 50
%-át kedvezményként biztosítja.
3.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba
és az azt követő napon hatályát veszti.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2014. július 21. napján kihirdettem:
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I.

TÁRSADALMI HATÁSOK:
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi
ellátások térítési díjait és kedvezményeket megállapító rendelete
meghatározza a település és a társulásban részt vevő önkormányzatok
gyermekétkeztetésének, térítési díjainak feltételeit.
A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKNÁL A SZÜLŐNEK A NYERSANYAG
KÖLTSÉGET KELL MEGFIZETNI ÁFÁ-VAL EGYÜTT. Rezsi költség nem
terheli a szülőt.
II.

GAZDASÁGI HATÁSOK:

A rendelet-tervezetnek gazdaság élénkítő hatása, munkahelyteremtő hatása
nincs.
III.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

A gyermekvédelmi ellátáshoz
megtartása és emelése a cél.
IV.

kapcsolódó

étkeztetés

színvonalának

KÖRNYEZETI HATÁSOK:
Egzakt módon nem mérhető.

V.

EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A rendelet-tervezet egészségi következménye, hogy a településen élő
valamennyi óvodás és általános iskolás gyermek, tanuló napi étkeztetése
biztosítva lesz. Ez hozzájárul a gyermekek, tanulók egészségmegőrzéséhez.
Az önkormányzat által fenntartott konyha figyelembe veszi az adott életkorú
gyermekek étkeztetési szükségleteit, továbbá érvényesíti az egészséges
életmódra való törekvést.
VI.

ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:
Nem ismert a rendelet módosítás szempontjából adminisztratív terhet
növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás.

VII.

JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE,
JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A

A rendeletnek a hatályos jogszabályoknak meg kell felelni.
VIII.

JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.

SZEMÉLYI,

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTÓL
4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1.
Száma: 3924/2014.
INDOKOLÁS
A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló
5/2013.(IV.16.) rendeletének módosításáról
A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
29. §-a a személyes gondoskodást nyújtó ellátások fenntartójának feladataként
jelöli meg a fizetendő térítési díj meghatározását, melyekről – ha a fenntartó
önkormányzati társulás – akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt
települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
rendeletet alkot.
A rendelet módosításunk előzménye az élelmezési nyersanyag költségek és a
vendégebéd térítési díjának megállapításáról szóló 70/2014.(V.28.) ÖKT
határozat.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül) változásai:

Óvodások teljes napi étkeztetése esetén
(tízórai, ebéd, uzsonna)
- ebéd
- tízórai
- uzsonna
Össz:

korábbi
190 Ft/adag
65 Ft/adag
55 Ft/adag
310 Ft/adag

új
235 Ft/adag
70 Ft/adag
65 Ft/adag
370 ft/adag

Az általános iskolások napi étkeztetése esetén
(tízórai, ebéd, uzsonna)
- ebéd
- tízórai
- uzsonna

250 Ft/adag
80 Ft/adag
70 Ft/adag
400 Ft/adag

Össz:

300 Ft/adag
90 Ft/adag
80 Ft/adag
470 Ft/adag

A gimnázium és szakközépiskola nappali tagozatos tanulói étkeztetés esetén
- ebéd

260 Ft/adag
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352Ft/adag

A nyersanyag norma 2012. május 1-től volt érvényben, melyet 2014. július
1-től módosítottunk.
2014. szeptember 1-től a reform konyha előírásainak figyelembe vételével
kell az étkeztetést biztosítani.
A rendelet 3. §-ában biztosított kedvezményeink továbbra is hatályban
maradnak, azonban az intézmények neve kerül pontosításra.
Demecser, 2014. június 12.
Tisztelettel
Kiss Gyula sk.
polgármester
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE
4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.
Száma:621-7/2014.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése
Melléklet: 4 db.

SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE
SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET
SPORTEGYESÜLET
DEMECSER
Tisztelt Elnök Úr/Asszony!
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján
2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az
önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében.
Mellékelten megküldöm
A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési
5/2013.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról,

díjairól

szóló

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatásról
szóló
önkormányzati
rendelet
megalkotásáról, valamint
Demecser Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket véleményezés
céljából
A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2014. július 18. napján
tárgyalja.
Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2014. július 17. napján (csütörtök)
12 óráig megküldeni.
Demecser, 2014. július 14.
Tisztelettel:
Barabás Jánosné dr. sk.
jegyző
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