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_!f_. számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben a térítési díj és a nyersanyagnorma 

emeléséről, valamint a szolgáltatási díjak módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 4. melléklete szabályazza az ételminta 
eitételére vonatkozó előírásokat, me l y ben rögzíti, hogy az ételféleségből legalább l 00 gramm 
ételmintát kell eltenni. Az így megemelkedett nyersanyagigény a kis létszámú 
intézményekben, valamint az ételallergiák miatti diétás étkeztetésben relatíve nagy többletet 
jelent, hiszen gyakran több nyersanyag kerül ételmintaként elrakásra, mint amennyi egy 
gyermek adagja az adott nyersanyag tekintetében. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által 2009-
ben megkötött közbeszerzési szerződéseket a szállítók folyamatosan mondják fel. A 
meghívásos pályázatokon nyertescégek magasabb árakon vállalják a szállítást. 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 82. § (l) bekezdése alapján 
2012. január l-jétől az általános forgalmi adó mértéke az adó alapjának 27%-a. Ennek 
következtében a Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben a térítési díj ÁFA
tartalma is 25%-ról 27%-ra emelkedik. Annak érdekében, hogy az esetleges ÁFA-változás a 
jövőben ne követeljen rendeletmódosítást, a rendelettervezet nettó összegeket határoz meg. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben normaemelés 2007 szeptemberében volt 
utoljára, az azóta eltelt időszakban a nyersanyagárak emelkedése, valamint az ételminta 
mennyiségének változása teszi szükségessé átlagosan l 0%-kal a norma emelését. 

II. A végrehajtás feltételei 

A fenti okok miatt javasolom, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának keretébe tartozó 
bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak mértéke az alábbiak szerint 
módosulj on: 

a) a reggeli esetében 66 Ft norma és 18 Ft ÁFA, bruttó 84 Ft, 
b) a tízórai esetében 31 Ft norma és 8 Ft ÁFA, bruttó 3 9 Ft, 
c) az ebéd esetében 201 Ft norma és 55 Ft ÁFA, bruttó 256 Ft, 
d) az uzsonna esetében 48 Ft norma és 13 Ft ÁFA, bruttó 61 Ft, 
e) a napi étkezés összesen 346 Ft norma és 94 Ft ÁFA, bruttó 440 Ft. 



A Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben a szolgáltatások díjai is hosszú évek óta 
változatlanul maradtak. A bevételek növelése érdekében 30%-os emelést javasolok, valamint 
az ÁFA emelkedése is megjelenik a szolgáltatás díjának módosításában az alábbiak szerint: 

a) a játszócsoport-szolgáltatás 315 Ft és 85 Ft ÁFA, bruttó 400 Ft/ óra (jelenleg 300 
Ft/ óra), 

b) a sóbadang szolgáltatásainak díja 240 Ft és 60 Ft ÁFA, bruttó 300 Ft/ óra. 

A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (L 20.) KÖKT rendelet (a 
továbbiakban: R.) l. melléklete tartalmazza a térítési díjakat, valamint a bölcsődék által 
nyújtott szolgáltatások díját. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék több óvoda élelmezését látják el. Az óvodai 
gyermekétkeztetés, az óvodai reformétkeztetés és a dolgozók étkeztetésének normája négy 
éve nem változott, miközben az élelmiszerek beszerzési árai folyamatosan emelkedtek. 
Szükséges a norma rendeletben történő megállapítása a korábbi határozati rögzítés helyett 
tekintettel az érintett intézmények és személyek körére. 
Átlagosan l 0%-os normaemelés szükséges az óvodai gyermekétkeztetésben, az óvodai 
reformétkeztetésben és a dolgozók étkeztetésében a rendelettervezet 2. melléklete szerint. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a 
rendeletmódosítási javaslatról. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben 
foglaltak szerint megalkotja a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. 
(1. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2012. január 4. 

~ián-

2 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

•••. ./2012. ( ...... )önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) 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 és 
29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1.§ 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti 
alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: R.) l. melléklete I. pontja helyébe az l. melléklet lép. 

2.§ 

Az R. a 2. mellékletben meghatározott 2. melléklettel egészül ki. 

3.§ 

Ez a rendelet 2012. február l-jén lép hatály ba, és 2012. február 2-án hatályát veszti. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 



l. melléklet a . ..12012. (. .... .) önkormányzati rendelethez 

I. A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 
és a bölcsődei szolgáltatások díjainak mértéke 

l. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 

a) a reggeli esetében nettó 66 Ft, 
b) a tízórai esetében nettó 31 Ft, 
c) az ebéd esetében nettó 20 l Ft, 
d) az uzsonna esetében nettó 48 Ft, 
e) a napi étkezés összesen nettó 346 Ft. 

2. A bölcsődei szolgáltatások díja: 

a) a játszócsoport szolgáltatásainak díja nettó 315Ft/óra, 
b) a sóbadang szolgáltatásainak díja nettó 240 Ft/ óra. 
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2. melléklet a . ..12012. (. .... .) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (l 20.) 
önkormányzati rendelethez 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék által élelmezett óvodás gyermekek étkeztetésének, az 
óvodai reformétkeztetésnek és a bölcsődei, óvodai dolgozók étkeztetésének normaösszegei 

3 


