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Tárgy: javaslat intézményi 
étkezési támogatás biztosítására 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat több alkalommal kifejezte azon 
szándékát, hogy meg kell vizsgálni a lehetőségét annak, milyen módon nyújtható étkezési 
támogatás az intézményekben az étellel közvetlenül kapcsolatba kerülő közalkalmazottak 
részére. 
2009. évben a képviselő-testület elé került erre vonatkozóan egy előtetjesztés, de a testület 
nem tárgyalta. Ennek egyik oka az volt, hogy az étkezési támogatás - a dolgozók magas 
száma miatt - összességében nagy összeget tett ki. 

A képviselő-testület 1938/2010. (VIII. 26.) számú határozatában felkérte a polgármestert, 
dolgoztassa ki, milyen formában juttatható teljes étkezési hozzájárulás mindazon nevelési
oktatási és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére, akik az étkezés 
során az étellel kapcsolatba kerülnek; továbbá milyen intézkedések szükségesek a bölcsődei 
dolgozók fluktuációjának elkerülésére, különös tekintettel az étkezési hozzájárulás mértékére. 

A közalkalmazottak egy része alacsony jövedelemmel rendelkezik, nagy teher számukra az 
étkezési díj kifizetése. Az elmúlt időszakban többször tapasztaltuk, hogy a bölcsődei dolgozók 
akármunkahelyet is váltanak, ha ezt a támogatást más kerületben megkapják 

A 2011. évi költségvetést előkészítő egyeztetésen elhangzott, készüljenek számítások az 
alacsony jövedelemmel rendelkező közalkalmazottak étkezési költségeinek támogatására oly 
módon, hogy ne a cafetéria keretüket terhelje. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a alapján béren kívüli 
juttatásnak minősül a munkahelyi étkeztetés támogatása. Ennek az áthidalására javasoljuk, 
hogy a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) és a nevelési, 
oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési díjak 
mértékéről szóló 48/2009 (XII.18.) rendeleteinkben szabályozzuk a dolgozók étkezési térítési 
díjának mértékét. 

A bölcsődében a takarító, a konyhalány, a szakács, az élelmezésvezető és a gondozónő; az 
óvodában az óvodapedagógus és a dajka; az iskolában a napközis nevelő és konyhai dolgozó 
munkakörökben foglalkoztatottak kerülnek közvetlenül kapcsolatba az étellel. 

A térítési dijak mértékére és a dolgozók jövedelemhatárának figyelembe vételére több 
alternatívát dolgoztunk ki, melyeket az ágazatért és a gazdasági ügyekért felelős 
alpolgármesterekkel, az érintett bizottságok elnökeivel a Gazdasági és Pénzügyi, illetve a 
Humán Iroda képviselőivel egyeztettünk. 



Az egyeztetések alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elő javaslatunkat A 
számításokat egy képlet alapján végeztük, hogy néhány Ft jövedelmi túllépés ne érje 
hátrányosan a dolgozókat. l 00 OOO Ft bruttó jövedelemig javasol juk, hogy az étellel 
kapcsolatba kerülő munkatársak étkezési díjának 50 %-át vállalja át az önkormányzat; l 00 
OOO Ft- 130 OOO Ft jövedelem között pedig az 50% arányosan lecsökken O % támogatásra. 

A számítások készítése során egy hónapban 21 munkanappal számoltunk; illetve egy évre 
vonatkozóan - a szabadságalások miatt - ll hónappal. Pontos számításokat nem tudunk 
végezni, mivel ha egy dolgozó eltávozik, a helyére felvett nem biztos, hogy ugyanabba a 
fizetési besorolásba kerül. 

A számításokat az alábbi képlettel végeztük: 130 OOO -kereset x max. támogatás 
30 OOO 

Az Egyesített Bölcsődékben az étkezés 374 Ft-ba, az óvodákban 424 Ft-ba, az iskolákban 553 
Ft-ba kerül naponta. 
Az étellel kapcsolatba kerülők száma: 
Bölcsődék 180 fő 
Óvodák: 349 fő 
Iskolák: 251 fő 

Bruttó bér 
Fő 

(Ft) 
100 OOO 

74 
alatt 

100 OOO- 93 
Összesen: 171 

Óvoda 
Bruttó bér 

Fő 
(Ft) 

100 OOO 
90 

alatt 
100 OOO-

64 
130 OOO 
Összesen: 154 

Iskola 
Bruttó bér 

Fő 
(Ft) 

100 OOO 
42 

alatt 
100 OOO-

36 
130 OOO 
Összesen: 78 

Támogatás Dolgozó 
mértéke fizeti (Ft) 

50% 187 

0-50% 187-374 

Támogatás Dolgozó 
mértéke fizeti (Ft) 

50% 212 

0-50% 212-424 

Támogatás Dolgozó 
mértéke fizeti (Ft) 

50% 276 

0-50% 276-553 

Önkormány-
zat fizeti (Ft) 

187 

0-187 

Önkormány-
zat fizeti (Ft) 

212 

0-212 

Önkormány-
za t fizeti (Ft) 

277 

0-276 

A három intézménytípusra mindösszesen: 15 667 687Ft/év. 

Összeg/ Összeg/ Összeg/ 
nap (Ft) hó (Ft) ll hó 

13 838 290 598 3 196 578 

9 750 204 750 2 252 250 
5 448 828 

Összeg/ Összeg/ Összeg/ 
nap (Ft) hó (Ft) ll hó 

19 080 400 680 4 407 480 

9 203 193 254 2 125 793 

6 533 273 

Összeg/ Összeg/ Összeg/ 
nap (Ft) hó (Ft) ll hó 

ll 634 244 314 2 687 454 

4 363 91 621 l 007 834 

3 685 586 

Javasolom, hogy az étkezési hozzájárulást a 2011/2012-es tanévtől biztosítsuk, ehhez a 2011. 
évben 4 havi, tehát 5 697 350 Ft költséget kell az önkormányzatnak biztosítania. 
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Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság, és a Kulturális, Oktatási, Sport Bizottság előzetesen 
megtárgyalta, és a határozati javaslatokat elfogadásra javasolják 

Határozati javaslatok: 
l. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az önkormányzat által fenntartott oktatási és gyermekjóléti intézményekben az étellel 
közvetlenül kapcsolatba kerülő közalkalmazottak részére bruttó l 00 OOO Ft jövedelemhatárig 
50 %-os, 100 OOO - 130 OOO Ft bruttó jövedelemhatár között 0-50 %-os mértékű étkezési 
díjtétel csökkentést biztosít a 20 ll /20 l 0-es tanévtőL 
Felkéri a Polgármestert, hogy készíttesse el a gyermekjóléti alapellátást nyújtó 
intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati rendelet és a nevelési, oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési díjak 
mértékéről szóló 48/2009 (XII.l8.) önkormányzati rendelet módosítását; illetve a 2012. évi 
költségvetésbe terveztesse be az étkezési díjtételek csökkentésének költségét. 

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat által fenntartott oktatási és gyermekjóléti intézményekben az étellel 
közvetlenül kapcsolatba kerülő közalkalmazottak étkezési díjtétel csökkentésének költségeire 
5 697 350 Ft-ot biztosít a képviselő-testület működési célú tartalékkerete terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 5. 
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