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Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő
köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpádházi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési szolgáltatói
áremelés elfogadására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás
keretében biztosított étkeztetési térítési díjról szóló 37/2013. (XI.22) önkormányzati
rendelet módosítására
I. Általános indokolás
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város (Megrendelő1), a Dunaújvárosi Óvoda (Megrendelő2) és az
Egyesített Szociális Intézmény Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai (Megrendelő3)
2013. március 12-én a Zalagast Kft-vel szerződést kötött a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata üzemeltetésében működő köznevelési intézmények, a fenntartásában lévő
óvoda, valamint a Dunaújvárosi Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai (a továbbiakban: ESZI) közétkeztetési feladatainak ellátására. A
szerződés április 1-jén hatályba lépett.
A Vállalkozói Szerződés III. 14. pontja értelmében „Vállalkozó a szolgáltatást jelen szerződés
megkötésekor hatályos díjakkal 2013. december 31-ig vállalja. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a jelen szerződés megkötését követően először 2014. január 1-jén,
majd ezután évente január 1-jén a díj összegét a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett
előző 12 (tizenkettő) havi szakmai inflációs ráta mértékével emelik meg jelen szerződés
külön módosítása nélkül.”
A közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított
étkezési térítési díjat jelenleg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 37/2013. (XI.22) önkormányzati rendelete szabályozza. (1. számú
melléklet)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (1) értelmében „ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem
rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli
főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai
tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli
meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.
(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit
nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a települési önkormányzat
aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá
ab) a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési
fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben,
b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben,
c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben.
(4) A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell
a) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést,
és

b) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora
főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket.
(5) A (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a szakosított szociális ellátást nyújtó és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az
intézményben elhelyezett gyermekek részére,
b) a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által
fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére,
c) az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója a b) pont alá nem tartozó bentlakásos
nevelési-oktatási intézményben elhelyezett gyermekek részére.
A 151. § (2f) bekezdés alapján „ha a gyermekétkeztetést az önkormányzat biztosítja,
úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.”
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeit a Gyvt. 21/B. §-a
szabályozza.
Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.)
kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
II.

Részletes indokolás

A Vállalkozói Szerződés III. 14. pontja értelmében a Zalagast Kft. megküldte tájékoztatását
az áremelésről. (2. számú melléklet) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
789/2016. (XII.15.) számú határozatában (3. számú melléklet) az alábbiak szerint állapította
meg a Dunaújvárosi Óvoda, illetve az általános iskolai és középiskolai étkeztetés díjait:
2017. évi adatok:
Dunaújvárosi Óvoda
nyersanyagköltség Ft/fő/nap

Rezsi
Ft/fő/nap

Vállalkozói díj

341 + áfa

371 + áfa

712 +áfa

Óvodai étkezési térítési díj

Általános iskolai étkezés
787 + áfa
363 + áfa
Általános iskolai ebéd térítési díja
424 + áfa
Általános iskolai
napköziotthonokban fizetendő
térítési díj

nyersanyagköltség
Ft/fő/nap

Rezsi
Ft/fő/nap

Vállalkozói díj

288 + áfa

193 + áfa

482 + áfa

nyersanyagköltség

rezsi

Vállalkozói díj

Középiskolai étkezés

Középiskolai kollégiumban

fizetendő térítési díj

707 + áfa

632 + áfa

1339 + áfa

Középiskolai ebéd térítési díja

307 + áfa

233 + áfa

540 +áfa

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenti térítési díjakat úgy állapította meg, hogy
azonos %-on emelte meg a nyersanyagköltséget (ezt fizeti a szülő), illetve a rezsiköltséget is
(ezt fizeti az önkormányzat). Ez alapján a díjemelés egyenlő mértékben terheli az
önkormányzatot, illetve a térítési díjat fizetőket (szülő, hozzátartozó).
A Zalagast Kft. 2017. október 18-án Hivatalunkhoz érkezett levelében áremelési javaslatot
tett az óvodákban, iskolákban, valamint az ESZI-ben megállapított étkezési térítési díjakra.
A szolgáltatási szerződés III. 14. pontja alapján „Vállalkozó díj emelési igényét abban az
esetben tudja érvényesíteni, ha tárgyév október 20-ig megküldi emelési javaslatát
Megrendelő 1. részére”.
A Zalagast Kft. mellékelte Központi Statisztikai Hivatal hivatalos adatközlő levelét, mind a
diákétkezés, mind a szociális étkezés vonatkozásában. (4. számú melléklet) A diákétkezés
fogyasztói árindexe 104,1%, a szociális étkeztetés esetében pedig 103,9%. A szolgáltató – a
hatályos vállalkozói szerződés alapján – ennek megfelelően emelheti 2018. január 1-jétől a
szolgáltatási díjakat.
1.) A szerződésben rögzített – inflációs rátával növelt – szolgáltatási díjak
A következő táblázat szemlélteti az emelést követő vállalkozói díj összegét (egész számokra
kerekítve).
Intézmény
789/2016. (XII.15.)
KH alapján )
Óvoda
Általános iskolai
napközi otthon
1.) tízórai
2.) ebéd
3.) uzsonna
Általános
iskolai
ebéd
Középiskolai ebéd
Középiskolai
kollégium
1.) reggeli
2.) ebéd
3.) vacsora
ESZI
1.) ebéd
2.) vacsora

Jelenlegi vállalkozói díj
Ft/nap/adag

Különbség
Ft/nap/adag

712 + áfa

Vállalkozói díj
2018. január 1-jétől
Ft/nap/adag
741 + áfa

787 + áfa
153 + áfa
482 + áfa
152 + áfa

819 + áfa
159 + áfa
502 + áfa
158 + áfa

32 + áfa
6 + áfa
20 + áfa
6 + áfa

482 + áfa
540 + áfa

502 + áfa
562 + áfa

20 + áfa
22 + áfa

1339 + áfa
341 + áfa
540 + áfa
458 + áfa
807 + áfa
459 + áfa
328 + áfa

1394 +áfa
355 +áfa
562 +áfa
477 +áfa
838 +áfa
477 + áfa
341 + áfa

55 + áfa
14 + áfa
22 + áfa
19 + áfa
31 +áfa
18 + áfa
13 + áfa

29 + áfa

A vállalkozó javaslata kizárólag a vállalkozói díj emelésére vonatkozik, nevezetesen arra,
hogy mekkora az az összeg, amelyért 2018. januárjától a szolgáltatást nyújtja a vállalkozó
az önkormányzat számára. A vállalkozói díj változása miatt azonban szükséges a
nyersanyagköltség és rezsiköltség emelése is.
Ez alapján a nyersanyagnorma és a rezsiköltség azonos %-on való emelése esetén:

Jelenlegi

Emelt

Nyersanyagköltség Ft/fő/nap

Rezsi
Ft/fő/nap

Vállalkozói díj

Nyersanyagköltség Ft/fő/nap

Rezsi
Ft/fő/nap

Vállalkozói díj

341+ÁFA

371 + ÁFA

712 + ÁFA

355 + ÁFA

386 + ÁFA

741 + ÁFA

15 + ÁFA

29 + ÁFA

Óvodai
étkezési
térítési díj

különbség

Emelt

Jelenlegi
Nyersanyagköltség
Ft/fő/nap
Általános iskolai
napköziotthonok
ban fizetendő
térítési díj
(tízórai,+ebéd+
uzsonna)

Rezsi
Ft/fő/nap

424 + ÁFA 363 + ÁFA
(68+288+67)

Vállalkozói díj
Ft/fő/nap

Nyersanyagköltség
Ft/fő/nap

Rezsi
Ft/fő/nap

Vállalkozói díj
Ft/fő/nap

787 + ÁFA

441 + ÁFA
(71+300+70)

378 + ÁFA

819 + ÁFA

17 + ÁFA

15 + ÁFA

32 + ÁFA

300 + ÁFA

201 + ÁFA

501 + ÁFA

12 + ÁFA

8 + ÁFA

19 + ÁFA

különbség
Általános iskolai
ebéd térítési
díja

288 + ÁFA

193 + ÁFA

482 + ÁFA

különbség

Emelt

Jelenlegi
1394 + ÁFA
658 + ÁFA
736 + ÁFA
(168+320+24
8)
1339 + ÁFA
632 + ÁFA

Nyersanyagköltség

rezsi

különbség
707 + ÁFA

Vállalkozói
díj

Nyersanyagköltség

rezsi

Vállalkozói díj

29 + ÁFA

26 + ÁFA

55 + ÁFA

320 + ÁFA
242 + ÁFA

562 + ÁFA

13 + ÁFA

9 + ÁFA

(161+307+239
)
Középiskolai
kollégiumban
fizetendő térítési
díj
reggeli+ebéd+
vacsora)
Középiskolai
ebéd térítési díja

különbség

Jelenlegi

Emelt

22 + ÁFA

22 + ÁFA10
+ ÁFA32 +
ÁFAESZI

Nyersanyagköltség Ft/fő/nap

Rezsi
Ft/fő/nap

Vállalkozói díj

Nyersanyagköltség Ft/fő/nap

Rezsi
Ft/fő/nap

Vállalkozói díj

552 + ÁFA

255 +ÁFA

807 + ÁFA

574

265

839

különbség

A nyersanyagköltség és rezsiköltség ugyanolyan mértékű – az óvoda esetében 1,041
%-kal, az általános- és középiskola esetében 1,041 %-kal, az ESZI esetében 1,039 %kal – történő megemelése esetén a fenti térítési díjat (nyersanyagköltséget) kellene az
intézményekben tanulók/ellátottak után fizetni, illetve az önkormányzatnak pedig a
rezsiköltséget megfizetni a vállalkozó felé.
2. Vállalkozói igény:
A Zalagast Kft. alábbi áremelési javaslatait a következő indokokkal támasztotta alá
levelében:
A dolgozói állomány megtartása, a munkaerő-vándorlás megállítása, minimalizálása
érdekében már a 2016-os évben is jelentős mértékű béremelést kellett végrehajtani a
jelenlegi megbízható, magas színvonal fenntartása érdekében. A kötelező béremelések miatt
a 2017. évben a nyersanyagárak, rezsiköltségek, minden egyéb, közétkeztetéshez
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatási díja az előző évekhez képest jelentősen emelkedtek.
A KSH által közölt fogyasztói árindex-alakulása már jó ideje nem követi a fenti
költségnövekedést.
Fentiek alapján a Kft. a ténylegesen felmerülő költségeihez közelítő, alternatív javaslatot
nyújtott be az Önkormányzat felé:
2.1. A közös teherviselés jegyében – figyelembe véve, hogy az elmúlt két évben kimutatott
közel 16%-os mértékű költségnövekedésből mindösszesen 1,1% -ot tudott a tavalyi évben
érvényesíteni – a szolgáltatási egységárakat 2018. január 1-jétől 10%-kal kívánja
megemelni.
2018. január 1-jétől a kért 10%-os vállalkozói-díj emelés esetén az alábbiak szerint
alakulnak a díjak (mind a nyersanyagköltség, mind a rezsiköltség 10%-kal növekszik)
Intézmény
Óvoda
Általános iskolai
napközi otthon
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Általános iskolai ebéd
1473 +áfa695 +
áfaKözépiskolai ebéd
375 +áfa
594 +áfa
504 +áfa
198 + áfa
256 + áfa
241 + áfa

nyersanyagköltség
Ft/nap/adag
375 + áfa
467 + áfa

Rezsi
Ft/nap/adag
408 + áfa
399 + áfa

Vállalkozói díj
Ft/nap/adag
783 +áfa
866 +áfa

75 + áfa
317 + áfa
74 + áfa
317 + áfa
338 + áfa

94 + áfa
213 + áfa
94 + áfa
213 + áfa
256 + áfa

169 +áfa
530 +áfa
168 +áfa
530 +áfa
594 +áfa

ESZI778 + áfa

607+ áfa

281 + áfa

888 +áfa

177 + áfa
338 + áfa
263 + áfa
Középiskolai
kollégium
- reggeli
- ebéd
- vacsora

2.2. A közös teherviselés jegyében – figyelembe véve, hogy az elmúlt két évben kimutatott
közel 16%-os mértékű költségnövekedésből mindösszesen 1,1% -ot tudott a tavalyi évben
érvényesíteni – a szolgáltatási egységárakat két lépcsőben, 2018. január 1-jétől 6 %-kal,
majd 2018. szeptember 1-jétől további 6%-kal kívánja megemelni.
Kétszer 6%-os emelés esetén:
Intézmény
Óvoda
Általános iskolai
napközi
otthon
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Általános iskolai
ebéd
Középiskolai
ebéd
Középiskolai
kollégium
reggeli
ebéd
vacsora
ESZI

nyersanyagköltség
Rezsi
Ft/nap/adag
Ft/nap/adag
2018.01.01. 2018.09.01. 2018.01.01. 2018.09.01.
361 + áfa
383 + áfa
393 + áfa
417 + áfa

Vállalkozói díj
Ft/nap/adag
2018.01.01. 2018.09.01.
755 +áfa
800+áfa

449 + áfa

476 + áfa

385 + áfa

408 + áfa

834 +áfa

884 +áfa

72 + áfa
305 + áfa
71 + áfa
305 + áfa

76 + áfa
323 + áfa
75 + áfa
323 + áfa

90 + áfa
205 + áfa
90 + áfa
205 + áfa

95 + áfa
217 + áfa
95+ áfa
217 + áfa

162 +áfa
511 +áfa
161 +áfa
511 +áfa

172 +áfa
542+áfa
171 +áfa
542 +áfa

325 + áfa

345 + áfa

247 + áfa

262 + áfa

572 +áfa

606 +áfa

749 + áfa

794 + áfa

670 + áfa

710 + áfa

1419 +áfa

1504 +áfa

171 + áfa
325 + áfa
253 + áfa
585 + áfa
620 + áfa

181 + áfa
345 + áfa
268 + áfa
270 + áfa

191 + áfa
247 + áfa
232 + áfa
286 + áfa

202 + áfa
262 + áfa
246 + áfa
855 +áfa

361 +áfa
572 +áfa
485 +áfa
906 +áfa

383 +áfa
606 +áfa
514 +áfa

3.) Az inflációs rátát meghaladó, de a vállalkozó által igényelt áremelést el nem érő 5%os emelés esetén a szolgáltatási díjak alakulása
Az alábbiakban kiszámoltuk (köztes megoldásként), hogy 2018. január 1-jétől egy esetleges
5%-os térítési díj emelés esetén hogyan alakulnak a díjak:
Intézmény
Óvoda
Általános iskolai
napközi otthon
- tízórai
- ebéd

nyersanyagköltség
Ft/nap/adag
358 + áfa
445 + áfa

Rezsi
Ft/nap/adag
390 + áfa
381 + áfa

Vállalkozói díj
Ft/nap/adag
748 +áfa
826 +áfa

71 + áfa
302 + áfa

89 + áfa
203 + áfa

160 +áfa
506 +áfa

- uzsonna
Általános iskolai ebéd
Középiskolai ebéd
Középiskolai kollégium

70 + áfa
302 + áfa
322 + áfa
742 + áfa

89 + áfa
203 + áfa
245 + áfa
664 + áfa

159 +áfa
506 +áfa
567 +áfa
1406 +áfa

- reggeli
- ebéd
- vacsora
ESZI

169 + áfa
322 + áfa
251 + áfa
580 + áfa

189 + áfa
245 + áfa
230 + áfa
268 + áfa

358 +áfa
567 +áfa
481 +áfa
848 +áfa

Elkészítettünk egy táblázatot, amely 20 napos igénybevételt tekintve tartalmazza az
iskolákban a szülők által fizetendő többletkiadást az egyes emeléseket tekintve. (5. számú
melléklet)
Az intézményektől bekértük az adatokat arra vonatkozóan, hogy a vállalkozó által megtett
ajánlat milyen költségvetési előirányzat-növekedéssel jár. (6. számú melléklet).
Ennek alapján a fenti áremelési javaslatok mellett az intézmények
többlettámogatást igénylik az önkormányzat részéről a 2018 évre.

az

alábbi

Szolgáltatási ár növekmény
Fogyasztói árindex
szerinti áremelés
esetén
5%-os áremelés
esetén

10%-os áremelés
esetén

2x6%-os áremelés
esetén

Óvoda

9.593.773,- Ft

11.483.076,- Ft

20.929.590,- Ft

17.222.140,- Ft

GESZ

14.809.262,- Ft

18.060.076,- Ft

36.120.152,- Ft

34.558.199,- Ft

ESZI

4.640.035,- Ft

6.136.509,- Ft

12.113.424,- Ft

14.599.823,- Ft

Összesen: 29.043.070,- Ft
35.679.661,- Ft
69.163.166,- Ft
66.380.162,- Ft
Az ESZI esetében az intézményvezető rávilágított arra, hogy a számításnál azt is figyelembe
kellett venniük, hogy az intézmény diétás étkezést is biztosít az azt igénylő ellátottak
számára, melynek díja 10%-kal magasabb, mint a normál ebéd, vagy vacsora.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés szerint az intézményi és a személyi
térítési díjat – az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges
kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve –
napközbeni ellátások esetében ellátási napra vetítve kell meghatározni.
E rendelet-tervezetnek a megtárgyalása a Közgyűlés 2017. novemberi ülésén azért fontos,
mivel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 32. §-a alapján a
fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Így az új
térítési díjakról szóló rendelet hatálybalépésének napja: 2018. január 1.
1. §
Megállapítja az óvodai napközi ellátásért fizetendő térítési díjat.
2. §

Megállapítja az általános iskolai napköziotthonos ellátásért fizetendő térítési díjat.
3. §
Megállapítja a középiskolai kollégiumban fizetendő térítési díjat.
4. §
Rendelkezik a hatálybalépésről.
Az előterjesztést a törvényességi ellenőrzés szakaszában a költségvetési és pénzügyi
osztály áttekintette és az előterjesztés anyagában foglaltakat tudomásul vette.
A bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták az előterjesztést, ezért a
bizottságok véleményeit az elnökök szóban ismertetik.
Fentiek alapján négy - „A”, „B”, „C”, „D” - határozati javaslatot és annak mellékletét képező
rendelettervezetet terjesztünk a T. Közgyűlés elé az alábbiak szerint:
„A” határozati javaslat: Fogyasztói árindexen alapuló – szerződésben rögzített – áremelést
tartalmaz.
„B” határozati javaslat: 5%-os áremelést tartalmaz.
„C” határozati javaslat: 10%-os – vállalkozói igény szerinti – áremelést tartalmaz.
„D” határozati javaslat: 2x6%-os – vállalkozói igény szerinti – áremelést tartalmaz.

„A”
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
……/2017. (XI. 16.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő
köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpádházi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési szolgáltatói
áremelés elfogadásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 2018. január 1-jétől
alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és rezsiköltséget)
az alábbiak
szerint határozza meg:

Intézmény
Óvoda
Általános iskolai

nyersanyagköltség
Ft/nap/adag
355 + áfa
441 + áfa

Rezsi
Ft/nap/adag
386 + áfa
378+ áfa

Vállalkozói díj
Ft/nap/adag
741 + áfa
819 +áfa

napközi otthon
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Általános iskolai ebéd
Középiskolai ebéd
Középiskolai kollégium
- reggeli
- ebéd
- vacsora
ESZI

71+ áfa
300 + áfa
70 + áfa
300 + áfa
320 + áfa
736 + áfa
168 + áfa
320 + áfa
248 + áfa
574 + áfa

88 + áfa
201 + áfa
88 + áfa
201 + áfa
242 + áfa
658 + áfa
187 + áfa
243 + áfa
228 + áfa
265 + áfa

159 +áfa
501 +áfa
158 +áfa
501 +áfa
562 + áfa
1394 +áfa
355 +áfa
563 +áfa
476 +áfa
839 +áfa

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt
döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének tervezésekor vegye
figyelembe.
Felelős:

- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző

a
költségvet
és
módosítás
ának
előkészíté
sében
való
közreműk
ödésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet tervezése

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 1-jétől az étkezési térítési díjak
emelkedése miatt
a Dunaújvárosi Óvoda intézmény esetében 9.593.773,- forinttal,
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 14.809.262,- forinttal,
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézményben esetében 4.640.035,- forinttal
megemeli a 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások (étkezés) kiadási előirányzata
összegét, egyben utasítja az intézményeket, hogy a nyersanyagdíj-növekedés miatti
saját bevétel növekedés összegét dolgozzák ki.
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 3. pontban foglalt
döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezése során vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Dunaújvárosi
Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet, illetve az ESZI vezetőit tájékoztassa a közgyűlés
határozatáról.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2017. december 30.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2017. (...…..) önkormányzati rendelete
a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított
étkeztetés térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §

A közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított
étkeztetés térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az óvodai napközbeni ellátásért fizetendő térítési díj: 355,- + áfa Ft/nap/fő.”

2. §

A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az általános iskolai napköziotthonos ellátásért fizetendő térítési díj:
441,- + áfa Ft/nap/fő, melyből
a) tízórai térítési díja: 71,- + áfa Ft/nap/fő,
b) ebéd (általános iskolai menzai ellátás) térítési díja: 300,- + áfa Ft/nap/fő, és
c) uzsonna térítési díja: 70,- + áfa Ft/nap/fő.”

3. §

A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A középiskolai kollégiumban fizetendő térítési díj:
736,- + áfa Ft/nap/fő, melyből

a) reggeli térítési díja: 168,- + áfa Ft/nap/fő,
b) ebéd (középiskolai menzai ellátás) térítési díja: 320,- + áfa Ft/nap/fő, és
c) vacsora térítési díja: 248,- + áfa Ft/nap/fő.”
4. §

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Cserna Gábor
polgármester

Dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék: A rendelet 2017. december …...-án kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta
jegyző

„B”
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
……/2017. (XI. 16.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő
köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpádházi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési szolgáltatói
áremelés elfogadásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 2018. január 1-jétől
alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és rezsiköltséget) az alábbiak szerint
határozza meg:
Intézmény
Óvoda
Általános iskolai
napközi otthon
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Általános iskolai ebéd
Középiskolai ebéd
Középiskolai kollégium
- reggeli
- ebéd
- vacsora
ESZI

nyersanyagköltség
Ft/nap/adag
358 + áfa
445 + áfa

Rezsi
Ft/nap/adag
390 + áfa
381 + áfa

Vállalkozói díj
Ft/nap/adag
748 +áfa
826 +áfa

71 + áfa
302 + áfa
70 + áfa
302 + áfa
322 + áfa
742 + áfa

89 + áfa
203 + áfa
89 + áfa
203 + áfa
245 + áfa
664 + áfa

160 +áfa
506 +áfa
159 +áfa
506 +áfa
567 +áfa
1406 +áfa

169 + áfa
322 + áfa
251 + áfa
580 + áfa

189 + áfa
245 + áfa
230 + áfa
268 + áfa

358 +áfa
567 +áfa
481 +áfa
848 +áfa

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt
döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének tervezésekor vegye
figyelembe.
Felelős:

- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet tervezése

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 1-jétől az étkezési térítési díjak
emelkedése miatt
a Dunaújvárosi Óvoda intézmény esetében 11.483.076,- forinttal,
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 18.060.076,- forinttal,
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézményben esetében 6.136.509,- forinttal
megemeli a 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások (étkezés) kiadási előirányzata
összegét, egyben utasítja az intézményeket, hogy a nyersanyagdíj-növekedés miatti
saját bevétel növekedés összegét dolgozzák ki.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 3. pontban foglalt
döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezése során vegye figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Dunaújvárosi
Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet, illetve az ESZI vezetőit tájékoztassa a közgyűlés
határozatáról.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2017. december 30.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2017. (...…..) önkormányzati rendelete
a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított
étkeztetés térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §

A közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított
étkeztetés térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az óvodai napközbeni ellátásért fizetendő térítési díj: 358,- + áfa Ft/nap/fő.”

2. §

A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az általános iskolai napköziotthonos ellátásért fizetendő térítési díj:
445,- + áfa Ft/nap/fő, melyből
a) tízórai térítési díja: 71,- + áfa Ft/nap/fő,
b) ebéd (általános iskolai menzai ellátás) térítési díja: 302,- + áfa Ft/nap/fő, és
c) uzsonna térítési díja: 70,- + áfa Ft/nap/fő.”

3. §

A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A középiskolai kollégiumban fizetendő térítési díj:
742,- + áfa Ft/nap/fő, melyből
a) reggeli térítési díja: 169,- + áfa Ft/nap/fő,
b) ebéd (középiskolai menzai ellátás) térítési díja: 322,- + áfa Ft/nap/fő, és
c) vacsora térítési díja: 251,- + áfa Ft/nap/fő.”
4. §

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Cserna Gábor
polgármester

Dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék: A rendelet 2017. december …...-án kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta
jegyző

„C”
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
……/2017. (XI. 16.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő
köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-

házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési szolgáltatói
áremelés elfogadásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 2018. január 1-jétől
alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és rezsiköltséget) az alábbiak szerint
határozza meg:

Intézmény
Óvoda
Általános iskolai
napközi otthon
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Általános iskolai ebéd
Középiskolai ebéd
Középiskolai kollégium
- reggeli
- ebéd
- vacsora
ESZI

nyersanyagköltség
Ft/nap/adag
375 + áfa
467 + áfa

Rezsi
Ft/nap/adag
408 + áfa
399 + áfa

Vállalkozói díj
Ft/nap/adag
783 +áfa
866 +áfa

75 + áfa
317 + áfa
74 + áfa
317 + áfa
338 + áfa
778 + áfa

94 + áfa
213 + áfa
94 + áfa
213 + áfa
256 + áfa
695 + áfa

169 +áfa
530 +áfa
168 +áfa
530 +áfa
594 +áfa
1473 +áfa

177 + áfa
338 + áfa
263 + áfa
607+ áfa

198 + áfa
256 + áfa
241 + áfa
281 + áfa

375 +áfa
594 +áfa
504 +áfa
888 +áfa

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt
döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének tervezésekor vegye
figyelembe.
Felelős:

- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet tervezése

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 1-jétől az étkezési térítési díjak
emelkedése miatt
a Dunaújvárosi Óvoda intézmény esetében 20.929.590,- forinttal,
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 36.120.152,- forinttal,
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézményben esetében 12.113.424,- forinttal
megemeli a 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások (étkezés) kiadási előirányzata
összegét, egyben utasítja az intézményeket, hogy a nyersanyagdíj-növekedés miatti
saját bevétel növekedés összegét dolgozzák ki.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 3. pontban foglalt
döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezése során vegye figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Dunaújvárosi
Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet, illetve az ESZI vezetőit tájékoztassa a közgyűlés
határozatáról.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2017. december 30.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2017. (...…..) önkormányzati rendelete
a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított
étkeztetés térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §

A közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított
étkeztetés térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az óvodai napközbeni ellátásért fizetendő térítési díj: 375,- + áfa Ft/nap/fő.”

2. §

A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az általános iskolai napköziotthonos ellátásért fizetendő térítési díj:
467,- + áfa Ft/nap/fő, melyből
a) tízórai térítési díja: 75,- + áfa Ft/nap/fő,
b) ebéd (általános iskolai menzai ellátás) térítési díja: 317,- + áfa Ft/nap/fő, és
c) uzsonna térítési díja: 74,- + áfa Ft/nap/fő.”

3. §

A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A középiskolai kollégiumban fizetendő térítési díj:
778,- + áfa Ft/nap/fő, melyből
a) reggeli térítési díja: 177,- + áfa Ft/nap/fő,
b) ebéd (középiskolai menzai ellátás) térítési díja: 338,- + áfa Ft/nap/fő, és
c) vacsora térítési díja: 263,- + áfa Ft/nap/fő.”

4. §

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Cserna Gábor
polgármester

Dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék: A rendelet 2017. december …...-án kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta
jegyző

„D”
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
……/2017. (XI. 16.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő
köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-

házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési szolgáltatói
áremelés elfogadásáról
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 2018. január 1-jétől
alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és rezsiköltséget) az alábbiak szerint
határozza meg:
Intézmény
Óvoda
Általános iskolai
napközi
otthon
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Általános iskolai
ebéd
Középiskolai
ebéd
Középiskolai
kollégium
reggeli
ebéd
vacsora
ESZI

nyersanyagköltség
Rezsi
Ft/nap/adag
Ft/nap/adag
2018.01.01. 2018.09.01. 2018.01.01. 2018.09.01.
361 + áfa
383 + áfa
393 + áfa
417 + áfa

Vállalkozói díj
Ft/nap/adag
2018.01.01. 2018.09.01.
755 +áfa
800+áfa

449 + áfa

476 + áfa

385 + áfa

408 + áfa

834 +áfa

884 +áfa

72 + áfa
305 + áfa
71 + áfa
305 + áfa

76 + áfa
323 + áfa
75 + áfa
323 + áfa

90 + áfa
205 + áfa
90 + áfa
205 + áfa

95 + áfa
217 + áfa
95+ áfa
217 + áfa

162 +áfa
511 +áfa
161 +áfa
511 +áfa

172 +áfa
542+áfa
171 +áfa
542 +áfa

325 + áfa

345 + áfa

247 + áfa

262 + áfa

572 +áfa

606 +áfa

749 + áfa

794 + áfa

670 + áfa

710 + áfa

1419 +áfa

1504 +áfa

171 + áfa
325 + áfa
253 + áfa
585 + áfa

181 + áfa
345 + áfa
268 + áfa
620 + áfa

191 + áfa
247 + áfa
232 + áfa
270 + áfa

202 + áfa
262 + áfa
246 + áfa
286 + áfa

361 +áfa
572 +áfa
485 +áfa
855 +áfa

383 +áfa
606 +áfa
514 +áfa
906 +áfa

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt
döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének tervezésekor vegye
figyelembe.
Felelős:

- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet tervezése

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 1-jétől az étkezési térítési díjak
emelkedése miatt
a Dunaújvárosi Óvoda intézmény esetében 17.222.140,- forinttal,
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 34.558.199,- forinttal,
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
intézményben esetében 14.599.823,- forinttal

megemeli a 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások (étkezés) kiadási előirányzata
összegét, egyben utasítja az intézményeket, hogy a nyersanyagdíj-növekedés miatti
saját bevétel növekedés összegét dolgozzák ki.
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 3. pontban foglalt
döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezése során vegye figyelembe.
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Dunaújvárosi
Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet, illetve az ESZI vezetőit tájékoztassa a közgyűlés
határozatáról.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2017. december 30.
Dunaújváros, 2017. november 16.

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság
bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Izsák Máté s.k.
Tóth Kálmán s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági
az ügyrendi, igazgatási és jogi
és sportbizottság elnöke
bizottság elnöke

Lőrinczi Konrád s.k.
szociális, egészségügyi és lakásügyi
bizottság elnöke
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2017. (...…..) önkormányzati rendelete
a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított
étkeztetés térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésben kapott

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §

A közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított
étkeztetés térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az óvodai napközbeni ellátásért fizetendő térítési díj: 361,- + áfa Ft/nap/fő.”

2. §

A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az általános iskolai napköziotthonos ellátásért fizetendő térítési díj:
449,- + áfa Ft/nap/fő, melyből
a) tízórai térítési díja: 72,- + áfa Ft/nap/fő,
b) ebéd (általános iskolai menzai ellátás) térítési díja: 305,- + áfa Ft/nap/fő, és
c) uzsonna térítési díja: 71,- + áfa Ft/nap/fő.”

3. §

A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A középiskolai kollégiumban fizetendő térítési díj:
749,- + áfa Ft/nap/fő, melyből
a) reggeli térítési díja: 171,- + áfa Ft/nap/fő,
b) ebéd (középiskolai menzai ellátás) térítési díja: 325,- + áfa Ft/nap/fő, és
c) vacsora térítési díja: 253,- + áfa Ft/nap/fő.”

4. §

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Cserna Gábor
polgármester

Dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék: A rendelet 2017. december …...-án kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta
jegyző

