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<-35 . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. §-ának (3) bekezdése előhja, hogy a 
közétkeztetésben - különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben 
nyújtott közétkeztetésre-az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést 
kell biztosítani. 
Ahhoz, hogy a Kőbányai Egyesített Bölcsődék az előírásnak megfelelő mennyiségű és 
minőségű ételt tudjon biztosítani a gyermekeknek, az élelmezési nyersanyagnorma 
folyamatos karbantartása, felülvizsgálata szükséges. 

Az élelmezési norma az egy ellátott, egy élelmezési napjára felhasználható élelmiszer
nyersanyagÁFA nélküli forint értékét jelenti. 
A szülők által fizetett térítési díj a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény151. §-a értelmében az élelmezési nyersanyagnorma ÁFÁ-val emelt 
összege. Ennek következtében az élelmezési norma emelkedése a bölcsődés gyermekek 
vonatkozásában (kivéve a normatív kedvezményben részesülőket) nem kerül az 
önkormányzatnak többletköltségbe. 

Az Egyesített Bölcsődék intézményeiben a 2009-es ÁFA emelkedést leszámítva 200 7 óta nem 
emelkedettaszülők által fizetendő térítési díj, és ezáltal az élelmezési nyersanyagnorma. Az 
azóta eltelt években a (KSH adatait alapul véve) 20.5%-os volt a fogyasztói árindex 
növekedése, amit az előterjesztés 2. melléklete tartalmaz. A nyersanyagárakban 
bekövetkezett ilyen mértékű emelkedést csak a norma emelésével, vagy az elkészített ételek 
minőségi romlásával tudjuk kigazdálkodni. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által 2009-
ben kiírt és megkötött közbeszerzési szerződéseket a közbeszerzéserr nyertes cégek 
folyamatosan bontották fel az egyre emelkedő nyersanyagárak miatt. A beszállítók 2011 
folyamán az élelmezés 12 részterületéből, 9-ben bontották fel a szerződést, 3 részterület 
esetében továbbra is a közbeszerzéserr nyertes cégek szállítanak. A 9 részterület esetében a 
meghívásos pályázatokon nyertes cégek már magasabb árakon vállalják a nyersanyagok 
szállítását. 

Az élettani szükségletnek megfelelő étrend biztosításához a táplálkozás-egészségügyi 
előírások kidolgozása - törvényi előírás és a kormány kijelölése alapján - az Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) feladata. 
Az OÉTI a jogszabályi felhatalmazásnak eleget téve saját vizsgálati eredményeire építve és a 
legújabb szakirodalmi adatokat figyelembe véve elkészítette a táplálkozástudomány mai 
állásának megfelelő, a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi ajánlását. 
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II. Hatástanulmány 

Az alábbi táblázatok bemutatják, hogy a 2011. augusztus l-től érvényben lévő, az élettani 
szük:ségleteknek megfelelő étrend biztosításához szükséges táplálkozás-egészségügyi 
előírások milyen mértékben növelik a korábban hatályban volt, 67/2007 (VII. 10.) GKM
EüM-FVM-SZMM együttes rendelet szerint biztosítandó mennyiségeket. (A táblázatot dr. 
Perényiné Fördős Ágnes dietetikus, élelmezésvezető készítette.) 

l. BÖLCSŐDÉS GYERMEK (1-3 év) 

Bölcsődés gyermekek napközbeni ellátása során napi négyszeri étkezés biztosítása szükséges, 
amely két főétkezésből (reggeli és ebéd) illetve két kisétkezésből (tízórai, uzsonna) áll. 

Az élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat az irányadó rendelet 
értelmében tíz élelmezési napra kell számítani, míg az OÉTI ajánlás napi értékeket tartalmaz. 
A kettő összehasonlításátjeleníti meg az l. táblázat. 

l. táblázat 

Nyersany;;ag~ Mennyiség .. Eltérés'>%t~ban l O 
nap atl~gában .a; .. Korábbi rendeletben előírt Gyakoriság l O kiszaba ti 10 

korábbi rendélethez · mennyiség, amelynek értéke élelmez~si napra útmutató l élelmezési 
képest, a kor~:))bi> · · 100% ..• (OETI) főre na v. ra mennyiséget 

,··· ; 
(OÉTI) (OETI) 

tekintv;~lOO%-nak 
Hús 200 g legalább 6, legfeljebb 8 színhús 360-640 g 180-320% 

alkalommal 60-80 g 
Húskészítmények 70 g kisétkezésre legfeljebb 3 kisétkezésekre 60-80 g 128-171% 

alkalommal 15-20g 30-40 g 
fő étkezésre legfeljebb l főétkezésre Összesen 
alkalommal 30-4Qg 90-120_K 

Hal 50 g legalább l alkalommal 80-90g 80-90 g 160-180% 
Máj- rnájkészít- 80 g legfeljebb 3 alkalommal 60-80g 180-240 g 225-300% 
mények (belsőség) 
Tej-savanyított 2000 400 rnl tej vagy 200 rnl 40000 rnl 200% 
tejtermékek rnl tejtermék naponta 
Zöldségfélék 600 g legalább 6 alkalommal 130-160g 780-960 g 130-16% 
főétkezésre főzelékekben, és további 

l alkalommallevesben 
Zöldségfélék 400 g naponta minimum l 50-80g 500-800 g 125-200% 
kisétkezése nyersen alkalommal 
Zöldségfélék 1000 g 1280-1760 130-160% 
összesen* _g_ 
Gyümölcsök* 800 g naponta rninimum l 60-70 g 1200 -1400 150-175% 

alkalommal g 
Tejfól, tejszín 120 g ételek jellegének 10-20 g 100-200 g 80-160% 

megfelelőerr 

Kenőzsiradék 80 g ételek jellegének 0-10 g >100 g 125% 
megfelelőerr 

Olaj 80 g ételek jellegének 0-2 g >200 g 250% 
megfelelőerr 

Cukor, méz 0-170 g ételek jellegének 0-20 g >200 g 117% 
megfelelőerr 

Cereáliák 250 g legfeljebb l alkalommal 50-60 g 50-60 _g_ 20% 
Kenyér- 700 g naponta 2 alkalommal 30-45 g 600-900 g 85-128% 
péksütemény 
Száraztészta 50 g legfeljebb l alkalommal 50-60 g 50-60 g 100-120% 
Burgonya 550 g legfeljebb 3 alkalommal 130-160g 390-480 g 70-87% 
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Tojás 120 g Legalább 3, legfeljebb 5 3x 54g=162 g 162-270 g 135-225% 
alkalommal 5x54 g=270 g 

Rostos Udítő 200ml legfeljebb 2 alkalommal 100-125 ml 200-250 ml 100-125% 
Lekvár 20 g legfeljebb l alkalommal 20 g 10-20 g 50-100% 

*zöldség/ gyümölcs 3 adag naponta. A táblázatban 2 alakommal/nap számítását tartalmazza, 
melyek a kisétkezéseknél biztosítottak. A napi harmadik alkalom az ebédnél szerepel a 
főzelékekben. Ezt a táblázatban külön sorban tüntettük fel. 

Az l. táblázatban szereplő élelmiszercsoportoknál látható, hogy hány százalékkal emelkedett 
a biztosítandó mennyiség. Csupán két élelmiszercsoportnál van szignifikáns csökkenés. (Ezen_ 
kettő csoport beszerzési átlagára alacsonyabb, és a korábbi rendeletben sem voltak 
jelentősek.) 

A 2. táblázat a bölcsödés gyermekek számára, az előírások szerinti biztosítandó élelmi 
anyagok mennyiségét és beszerzési árát tartalmazza. 

2. táblázat 

Élelmiszercsoport 2007-es átlagáron számolva (nettó) a 2011 - es átlagáron számolva (nettó) az 
korábbi rendeletben szereplő OÉTI ajánla~ban minimálisan adható megnevezése 

mennyiségekkel (10 nap) mennyiségekkel számolva(IO nap) 
2007 es mennyiség beszerzési ár 2011-es mennyiség beszerzési 
átlagár (g-ban) összesen átlagár (Ft/kg (g-ban) ár összesen 
(Ft/kg) (nettó) (nettó) 

Hús 1050 200 g 210 1300 360 g 468 

Húskészítmények 1050 70 g 73,5 1200 90 g 108 

Hal 850 50 g 42,5 880 80 g 70,4 

Máj 310 80 g 24,8 340 180g 61,2 

Ebből 105 2000 210 130 2970 ml 386 
tej 

Tej- Ebből 951 1916 1822,1 1085 1030g 1117 

savanyított sajt-

tejtermék** túró 

Zöldségfélék 250 1000 g 250 385 1280g 492,8 

Gyümölcsök 200 800 g 224 280 1200g 336 

Tejfól, tejszín 200 120g 24 260 lOOg 26 

Kenőzsiradék 480 80 g 38,4 520 lOOg 52 

Olaj 220 80 g 17,6 420 200 g 84 

Cukor, méz 120 0-170 g 20,4 295 200 g 59 

Cereáliák 120 250 g 30 180 50 g 9 

Kenyér-péksütemény 140 700 g 98 190 600 g 114 

Száraztészta 120 50 g 6 150 50 g 7,5 

Burgonya 45 550 g 24,75 55 390 g 
~ ~ 

21,45 

Tojás ( 100 g!!) 45 120 g 5,4 60 162g 9,72 

Rostos üdítő 120 200ml 24 180 200 g 36 

Lekvár 250 20 g 5 300 lOg 3 
~ 

Összesen l O napra 3 150Ft 3460Ft 

Összesen:/napi norma/ 315 Ft 346Ft 

Az előírt nyersanyag növekedése értelemszerűen maga után vonja az étkeztetés drágulását. _ 
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2. ÓVÓDÁS GYERMEK (4-6 év) 

Az óvódás gyermek ellátása, napi háromszori étkezésből áll. Ebből csupán egy a főétkezés 
(ebéd), és kettő kisétkezés (tízórai illetve uzsonna). 
A bölcsődék által élelmezett óvodákban a 4-6 éves korosztály számára reggelit is biztosítunk 
az előírt tízóraival szemben, mivel -részben a családok szociális helyzete miatt, másrészt a 
nem megfelelő életmódmiatt-a gyermekek többsége otthon nem kap reggelit, illetve annak 
minősége nem kielégítő. 

Az élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat az irányadó rendelet 
értelmében tíz élelmezési napra kell számítani, míg az OÉTI ajánlás napi értékeket tartalmaz. 
A kettő összehasonlítását jeleníti meg a táblázat. 

3. táblázat 

Nyersanyag- Mennyiség 
Eltérés %-ban 10 nap 

átlagában a korábbi 
Korábbi rendeletben előírt Gyakoriság 10 kiszaba ti 10 

rendelethez képest, 
élelmezési napra útmutató l élelmezési mennyiség 

(OÉTI) főre 
a korábbi 

napra 
mennyiséget 

(OÉTI) (OÉTI) 
tekintve 100%-nak 

Hús 260 g Legalább 6, legfeljebb 10 színhús 70-90 420-900 g 160-346% 
alakommal g 

Húskészítmények 100 g kisétkezésre legfeljebb 6 kisétkezésekre 120-180 g 160-240% 
alkalommal föétkezésre 20-30g 40-60 g 
legfeljebb l alkalommal föétkezésre Összesen: 

40-60 g 160-240 g 
Hal 70 g legalább l alkalommal 80-90 g 80-90g 114-128% 

Máj-rnájkészít- lOOg legfeljebb 3 alkalommal 70-90 g 210-270 g 210-270% 
mények ( belsőség) .· 

Tej-savanyított 1800 300 rnl tej vagy 300 rnl 30000 rnl 166% 
tejtermékek rnl tejtermék naponta 
Zöldségfélék 700 g legalább 6 alkalommal 170-200g 1020-1200 g 145-171% 
főétkezésre főzelékekben, és további 

l alakommal levesbe 
Zöldségfélék 500 g naponta minimum egy 70-90 g 700-900 g 140-180% 
kisétkezése nyersen alkalommal 
Zöldségfélék 1200 g 1480-1860 g 123-155% 
összesen: 
Gyümölcsök 800 g naponta minimum l 70-80 g 1400-1600 g 175-200% 

alkalommal 
Tejföl, tejszín 150 g ételek jellegének 20-30 g 200-300 g 133-200% 

megfelelöen 
Kenőzsiradék 90 g ételek jellegének 0-10 g >100 g lll% 

megfelelően 

Olaj 100 g ételek jellegének 0-6 g >600 g 600% 
megfelelően 

Cukor, méz 0-200 g ételek jellegének 0-20 g >200 g 100 
megfelelően 

Cereáliák 300 g legfeljebb 3 alkalommal 60-70 g 180-210 g 60-70% 

Kenyér- 900 g naponta 2 alkalommal 40-60 g 800-1200 g 88-1331ó~ 
péksütemény 
Száraztészta 80 g legfeljebb 2 alkalommal 60-70 g 120-140 g 150-175% 

Burgonya 650 g legfeljebb 5 alkalommal 170-200 g 850-1000 g 130-153% 

Szárazhüvelyes 90 g legfeljebb 3 alkalommal 60-70 g 180-210 g 150-175% 

Tojás 120 g legfeljebb 3 alkalommal 3x 54g=162 g 162-270 g 135-22% 
5x54 g=270 g 
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Rostos üdítő 300ml legfeljebb 2 alkalommal 100-150 m1 200-300m 66-100% 

Lekvár 20 g legfeljebb l alkalommal 10-15 g 10-15 g 50-75% 

Olajos mag 30 g legfeljebb l alkalommal 10-15 g 10-15 g 33-50% 

A 3. táblázatban szereplő élelmiszercsoportoknál is látható, hogy hány százalékkal emelkedett 
a biztosítandó mennyiség. A bölcsődés gyermekekhez hasonlóan csupán ugyanannál a két 
élelmiszercsoportnál van szignifikáns csökkenés. 
A 4. táblázat az óvodás gyermekek számára az előírások szerinti biztosítandó élelmi anyagok 
mennyiségét és beszerzési árát tartalmazza. 

4. táblázat 

Élelmiszercsoport 2007- es átlagáron számolva (nettó) a 2011 -es átlagáron számolva (nettó) az 
megnevezése korábbi rendeletben szereplő OÉTI ajánlatban minimálisan adható 

mennyiségekkel meni_!Yis~ekkel számolva 
2007-es mennyiség beszerzési ár 2011-es mennyiség ( g- beszerzési ár 
átlagár (g-ban) összesen átlagár ban) összesen 
Ft/ kg (nettó) Ft/~ (nettó) 

Hús 1050 260 g 273 1300 420 g 546 

Húskészítmények 1050 100 g 105 1200 160g 192 

Hal 850 70 g 59,5 880 80 g 70,4 

Máj 310 lOOg 31 340 210 71,4 

Ebből tej 105 600 63 130 2810ml 365,3 

Tej- Ebből 803 1400g 1124,2 1085 190g 206,1 
savanyított sajt-túró 
te i termék 

Zöldségfélék 250 1200 g 300 385 1060g 408 

Gyümölcsök 250 800 g 200 270 l 200 g 324 

Tejföl, tejszín 200 150 g 30 200 200 g 40 

Kenőzsiradék 480 90 g 224 520 lOOg 52 

Olaj 220 100 g 30 420 200 g 84 

Cukor, méz 120 0-200 g 43,2 295 lOOg 29,5 

Cereáliák 120 300g 22 130 180g 23,4 

Kenyér-péksütemény 140 900 g 24 185 800 g 148 

Száraztészta 120 80 g 36 150 120g 18 

Burgonya 45 650 g 126 55 850 g 46,7 

Szárazhüvelyes 180 90 g 9,6 220 180g 39,6 

Tojás ( 100 g!!) 45 120 g 29,25 60 l 62 g 9,72 

Rostos üdítő 120 300ml 19,8 180 200 g 36 

Lekvár 250 20 g 5,4 300 lOg 3 -

Olajos magvak 1200 30 g 36 1350 lOg 13,5 

Összesen l O napra 2590Ft 2726Ft 
-

Összesen:/napi norma! 259 Ft 272 Ft 
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A kimutatásokhoz használt ajánlás forrását az előterjesztés L melléklete tartalmazZa. 

Az országos tisztifőorvos 1/2011. sz. Normatív Utasítása a közétkezésben alkalmazandó -
táplálkozás-egészségügyi ellenőrzési szempontokról rendelkezik, mely szerint az ÁNTSZ az 
ellenőrzés l O napos időintervallumában már az ajánlásban meghatározott nyersanyag 
mennyiség biztosítását vizsgálja, és ennek alapján értékel. Az esetleges eltérés jelenleg még 
nem von maga után szankciót, de a későbbiekben várható, hogy az ajánlás tartalma 
jogszabályban jelenik meg. Ettől az időponttól kezdve a jogszabály megsértése szabálysértést 
valósít meg, ami után bírság szabható ki. 

A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 4. melléklete szabályozza az ételminta 
eitételére vonatkozó előírásokat. Eszerint 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 4 évvel ezelőtt megállapított élelmezési norma emelését az OÉTI ajánlás bevezetése, és a 
nyersanyag árak jelentős emelkedése teszi szükségessé a bölcsőrlés gyermekek esetében 
átlagosan l 0%-os, az óvodás gyermekek esetében 5%-os mértékben. 

III. A végrehajtás feltételei 

J avasolom, hogy az Egyesített Bölcsődék tagintézményei ben, valamint az általunk élelmezett 
óvodákban a térítési díj, és a nyersanyagnorma az alábbiak szerint módosuljon: 

5. táblázat 

l. Napos Bölcsőde 4 315 Ft 85 Ft 400 Ft 346 Ft 94 Ft 440 Ft 

2. ÓVoda 3 259 Ft 70 Ft 329 Ft 272 Ft 73 Ft 345 Ft 

3. ÓVodaireform 3 344 Ft 93 Ft 437 Ft 394 Ft 106Ft 500 Ft 

4. Dolgozók 2 299Ft 81 Ft 380 Ft 327 Ft 88 Ft 415 Ft 

A táblázatban a jelenleg alkalmazott normatíva és az ahhoz kapcsolódó téótési díj szerepel, 
ami az óvodák esetében nem valós. Az egységesítés elve alapján minden óvodában egyazon 
téótési díj kerül meghatározásra, fiiggetlenül attól, hogy honnan kapják az ételt. Az Oktatás( 
Kulturális és Civil Csoport az általuk javasolt norma esetében a Pensió 17 Kft. által 
számlázott nyersanyag árat veszi alapul, mert számszerűen több intézmény kapja tőlük az ételt 
mint a bölcsődék konyhájáról. 

A Zsivaj utcai óvodában működő reform csoport a bölcsődétől kapja az ételt, de a jelenleg .. 
használt normatíva és az emelésre javasolt is alacsonyabb, mint amivel az óvoda számol. 
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A Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben, illetve az általuk élelmezett 6 
óvodában az alábbi táblázat foglalja össze a jelenlegi-, és a tervezett normát, a napi térítési 
díjakat, valamint a családokat érintő plusz költségeket 

Bölcsődés 

gyermek 

Bölcsődés 

gyermek (50%) 4 x 

Bölcsődés 

gyermek (100%) 4 x 

Játszó-csoport 
ebéd 

Bölcsődés 

felnőtt 

Bölcsődés 
felnőtt (50%) 

Óvodás gyermek 

Óvodás gyermek 
(50%) 

Óvodás gyermek 
(100%) 

Óvodás gyermek 
(reform) 

Óvodás gyermek 
(reform 50%) 3 x 

Óvodás gyermek 
(reform 100%) 3 x 

Óvodás felnőtt 

Óvodás felnőtt 
(50%) 

Vendég 
lx 20 ~~30~6~L-3~1~~5~Ft~~~~~~~ 

*ez abban az esetben lenne igaz, ha a gyermek mindennap igénybe venné a játszócsoport 
szolgáltatás keretén belül az ebédet. 

Miután az óvodában az egységesítés elve alapján minden óvodás gyermek és felnőtt azonos 
napi térítési díjat fizet, ezért a normakülönbség az Önkormányzatot érinti. Ennek kimutatása 
2012. február l-től az előterjesztés 4. mellékletében található. 
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Az Oktatási-, Kulturális és Civil Csoport által benyújtott anyagban a Zsivaj Óvoda reform 
csoportjánál magasabb norma található, mint az Egyesített Bölcsődék vezetője által javasolt 
normaemelés utáni összeg (ami százalékos arányban a legmagasabb), így az 
önkorm_ányzatnak megtakarítása keletkezik (kimutatás erről az előterjesztés 3. mellékletében). 
A reformcsoportnál keletkező többletbevétel átfordítható lenne az óvodai csoportoknál 
jelentkező plusz költség csökkentésére, a 3. mellékletben a Zsivaj Óvodánál ennek 
megfelelőerr lettek az összegek számolva. 

A bölcsődésgyermekek után aszülők a megemelt térítési díjjal kifizetik a normaemelés teljes 
összegét, így az önkormányzatnak többletköltséget ez nem jelent. 
Az önkormányzatnak csak az 50%-os kedvezményre jogosult gyermekek esetében jelent 
plusz költséget a normaemelés, mivel arra központi normatíva nincs. Az ingyenesen étkező 
gyermekekre központi normatíva igényelhető évi 68 OOO Ft erejéig, ami a tavalyi bölcsődei 
statisztika kihasználtsági mutatóit alapul véve nem lesz elegendő. 
A l 00%-os kedvezményt kapó, tehát az ingyenesen étkező gyermekek 20 ll. évi átlagos 
bentléte 74,81%, a központi normatíva évi 68 OOO Ft összege 70% bentlétre elegendő, így a 
központi normatívát szükséges kiegészíteni, így 5%-os kiegészítéssel számolva 
gyermekenként évi 3 400 Ft-ot terveztünk be. 
Az erre vonatkozó számítások az előterjesztés 4. mellékletében találhatók (szintén 2012. 
február l-től). 

A kedvezményekkel bíró óvodás gyermekek esetében nem rendelkezünk az éves adagszámra 
vonatkozó kimutatással, így rájuk vonatkoztatva nem tudjuk kiszámolni a többletköltséget 

A táblázatokból látszik, hogy az önkormányzatot terhelő költség 2012. február l-től számolva 
a bölcsődék tekintetében: 634 027 Ft 
az óvodák esetében: 2 183 742 Ft 
mindösszesen: nettó 2 817 769 Ft 

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 39 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 két tagintézményében nyújtott játszócsoport szolgáltatás 
díja is hosszú évek óta változatlan. A jelen gazdasági helyzetet figyelembe véve javasolern a 
játszócsoport szolgáltatást bruttó 300 Ft/óráról, bruttó 400 Ft/órára megemelni az alábbiak 
szerint: 

a) ajátszócsoport-szolgáltatás 315 Ft és 85 Ft ÁFA, bruttó 400Ft/óra 

Kőbányán nyolc bölcsődében működik sóbadang szolgáltatás, ami az intézménybe járó 
gyerekeknek ingyenes, az ellátásban nem részesülő családok számára kerül pénzbe. Mivel a 
szolgáltatás egészségmegőrző feladatot lát el, nem javasolern az óradíj emelését, csak az ÁFA 
mértékében: 

b) a sóbadang szolgáltatásainak díja 240 Ft és 65 Ft ÁFA, bruttó 305Ft/óra. 
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A nagycsaládos kártyával rendelkező kőbányai kisgyermekes családok mindkét szolgáltatást 
ingyenesen vehetik igénybe. 

A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (I. 20.) KÖKT rendelet (a 
továbbiakban: R.) l. melléklete tartalmazza a térítési díjakat, valamint a bölcsődék által 
nyújtott szolgáltatások díját. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a 
rendeletmódosítási javaslatról. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. mellékletben 
foglaltak szerint megalkotja a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. 
(I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2012. február 

c&e~~ 
Dr. Szabó Ktisztián {t . 
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l. melléklet az előterjeszréshet -

A 67/2007 (VILlO.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet az alábbi helyen érhető el:
http://www.shp.hu/hpc/userfiles/safetyfood/67 _2007 _gkm.pdf 

Az OTH 1/2011 sz. Normatív Utasítása az alábbi helyen érhető el: 
http :/ /www. oeti.hu/ download/1222-1_ me ll_ normativ _ utasitas. pdf 

OÉTI ajánlás a "Rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó 
táplálkozás- egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára" az alábbi helyen érhető el: 
http://www.oeti.hu/download/1222-l-mell-ajanlas.pdf 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Fogyasztói ár-index, mindig az előző év decembert véve l 00 %-nak. 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp 

200 7 

Ol. hó 12. hó Ol. hó 

101,2 107,4 101,0 

200 8 

12.hó 

103,5 

Ol. hó 

100,6 

200 9 

12.hó 

105,6 

Ol. hó 

101,4 

2010 

12.hó 

104,7 

2011 

Ol. hó 12. hó 

100,7 104,1 

Fenti táblázatban látható, hogy hazánkban 2007. január Ol. és 2011. december 31. között a 

fogyasztói ár-index emelkedés mértéke 20,5% volt. 
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3. melléklet az előterjesztéshez 

-277 200 Ft l -79 200 Ft 

-34 650 Ft -9 900 Ft 

O Ft O Ft 

*nem átlagos adagszámot, hanem a 20 ll. október 10-i napon a kedvezményre jogosult gyennekek számát jelenti, aminek következtében nem tudunk költségkihatással számolni, nem áll rendelkezésünkre megfelelő adat 
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A táblázatokban nettó 

intézmény neve 

intézmény neve 

intézmény 
kódja 

101 

intézmény 
kódja 

4 x étkezés 

Bölcsődés gyermek 4x étkezés 

Bölcsődés gyermek(50%) 4 x étkezés 

Bölcsődés 4 x étkezés 

Bölcsődés felnőtt 2x étkezés 

Bölcsődés felnőtt (5 -·- __ 
L .. o.''""''"N' ·'''·'''"""·''"'"~mm•··• ,J,,, . .,,L·•.• • 

12 

térítési díj 

különbözet 

31 Ft 

15,5 Ft 

O Ft 

28 Ft l 

térítési díj 
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31 Ft 

15.5 Ft 

O Ft 

28 Ft 

étkezök 

fő 

étkezök 

fő 

34 

14 

10 

20 

6 

42 

7 

5 

17 

4. melléklet az elóterjesztéshez 

élelm. 

napok 

198 

198 

198 

éves 

különbözet 

O Ft 

42 966 Ft 

34 OOO Ft 

Bö~csőde ~sszesen~ l " <. > :.-:: _ 

Ovoda osszesen. ·> 4. 

élelm. 

napok 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

éves 

különbözet 

O Ft 

21 483 Ft 

17 OOO Ft 

O Ft 

16 632 Ft 

Bölcsőde összesen: 
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l intézmény l térítési díj étkezők él elm. éves 
intézmény neve 

kódja különbözet fő napok különbözet 

4x étkezés 31 Ft 60 198 O Ft 
Bölcsődés gyermek(50%) 4x étkezés 15,5 Ft 9 198 27 621 Ft 
Bölcsődés gyermek( l 00%) 4x étkezés O Ft 5 198 17 OOO Ft 

Játszó-csoport ebéd lx étkezés 18Ft 2 198 O Ft 
Bölcsődés felnőtt 2x étkezés 28 Ft 20 198 O Ft 

Bölcsődés felnőtt (50%) 2x étkezés 14Ft 7 198 
'":, ,f~~i~«FT .,-, . ._;·.c;;wt'~~w. ·"··'"'"'""""· ·"''"'' ,,, ;,.;;:"'! =·~7' 

198 -
198 

198 -
198 

198 

Bölcsőde összesen: 

Óvoda összesen: 

l intézmény l térítési díj étkezők él elm. éves 
intézmény neve kódja különbözet fő napok különbözet 

Bölcsődés gyermek 4x étkezés 31 Ft 48 198 O Ft 
Bölcsődés gyermek(50%) 4x étkezés 15,5 Ft 6 198 18 414 Ft 
Bölcsődés gyermek(lOO%) 4x étkezés O Ft 19 198 64 600 Ft 

Bölcsődés felnőtt 2x étkezés 28 Ft 22 198 O Ft 
Bölcsődés felnőtt (50%) 2x étkezés 14Ft 3 198 8 316 Ft 

19 

Bölcsőde összesen: __ 
Óvoda összesen: J~: ,; · •H' . 
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intézmény neve 

Cseperedők 

Bölcsőde 

intézmény neve 

Gyöngyike 
Bölcsőde 

intézmény neve 

intézmény 
kódja 

105 

intézmény 
kódja 

106 

intézmény 
kódja 

Bölcsődés gyermek 

Bölcsődés gyermek(50%) 

Bölcsődés gyermek(IOO%) 

Bölcsődés felnőtt 

Bölcsődés felnőtt (50%) 

Bölcsődés gyermek 

Bölcsődés gyermek(50%) 

Bölcsődés gyennek(lOO%) 

Bölcsődés felnőtt 

Bölcsődés felnőtt (50%) 

Bölcsődés 

Bölcsődés 

Bölcsődés felnőtt 

Bölcsődés felnőtt (50%) 

4x étkezés 

4x étkezés 

4x étkezés 

2x étkezés 

2x étkezés 

4x étkezés 

4x étkezés 

4x étkezés 

2x étkezés 

2x étkezés 

4x étkezés 

4x étkezés 

4x étkezés 

2x étkezés 

14 

térítési díj 

különbözet 

31 Ft 

15,5 Ft 

O Ft 

28 Ft 

14Ft 

térítési díj 

különbözet 

31 Ft 

15,5 Ft 

O Ft 

28 Ft 

14Ft 

térítési díj 

különbözet 

31 Ft 

15.5 Ft 

O Ft 

28 Ft 

étkezők 

fő 

étkezők 

fő 

étkezők 

fő 

42 

8 

18 

14 

3 

14 

o 
12 

3 

o 

26 

5 

8 

él elm. éves 

napok különbözet 

198 O Ft 

198 24 552 Ft 

198 61 200 Ft 

198 O Ft 

198 8 316 Ft 

összesen: 94068Ft 

él elm. éves 

napok különbözet 

198 O Ft 

198 O Ft 

198 40 800 Ft 

198 O Ft 

198 O Ft 

összesen: 40 800 Ft 
-

él elm. éves 

napok különbözet 

198 O Ft 

198 15 345 Ft 

198 27 200 Ft 

198 O Ft 

Óvoda összesen: " ,=-~ 



l intézmény l téritési díj 
intézmény neve 

kódja különbözet 

4 x étkezés 31 Ft 
Bölcsődés gyermek(50%) 4x étkezés 15,5 Ft 
Bölcsődés gyermek(lOO%) 4x étkezés O Ft 

ebéd lx étkezés 18Ft 
Bölcsődés felnőtt 2x étkezés 28 Ft 

108 

2/c. számú melléklet 

intézmény téritési díj 
intézmény neve 

kódja különbözet 

Bölcsődés gyermek 4 x étkezés 31 Ft 
l Bölcsődés gyermek(50%) 4 x étkezés 15,5 Ft 

Szivárvány 
109 Bölcsődés gyermek(lOO%) 4x étkezés O Ft 

Bölcsőde 
Bölcsődés felnőtt 2x étkezés 28 Ft 

Bölcsődés felnőtt (50%) 2x étkezés 14Ft 

15 

étkezök 

fő 

42 

12 

7 

2 

15 

étkezök 

fő 

13 

2 

13 

ll 

4 

élelm. éves 

napok különbözet 

198 O Ft 

198 36 828 Ft 

198 23 800 Ft 

198 O Ft 

198 O Ft 

Bölcsőde összesen: ~ .. _____ 

1 
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198 
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összesen: 

Bölcsődék éves nettó: 

Óvodák éves Nettó: 

éves 

különbözet 

O Ft 

6138Ft 

44 200 Ft 

O Ft 

ll 088 Ft 

61426Ft 

634 027 Ft 

2183 742F 



5. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati 
re"ndelet 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. március l-jén lép hatályba, és 2012. március 2-án hatályát veszti. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 



l. melléklet a . ../2012. (. .... .) önkormányzati rendelethez 

"l. melléklet a 3/2006. (L 20.) 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 3 l 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 315 Ft/ óra, 
b) a sóbadang szolgáltatásainak díja nettó 240Ft/óra." 
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2. melléklet a .. .12012. ( ..... .) önkormányzati rendelethez 

"2. melléklet a 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 

" 
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