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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…(…) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
7/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.1
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 4.2.1. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§
A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2014.
(VII.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző napon 13 óráig lehet írásban
vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a
fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének
kötelezettsége alól.”
2.§
A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az (5) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény
vezetője, vagy az általa meghatalmazott a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és
írásban jelenti az Ózdi Városüzemeltető Intézménynek. Az Ózdi Városüzemeltető
Intézmény a Számviteli politikájában rögzítettek szerint köteles intézkedni annak
polgári peres úton történő behajtásáról, vagy amennyiben az eljárás költségei
nincsenek arányban a várható eredménnyel, úgy minden év szeptember 30-ig
kezdeményezi a 365 napon túli hátralék törlését.”

3.§
A Rendelet 1-3. melléklete helyébe az 1-3. melléklet lép.

4.§
A Rendelet 1.§-ában a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész
helyébe a „Kazincbarcikai Tankerületi Központ és a Mezőkövesdi Tankerületi
Központ” szöveg, a 2.§ (1) bekezdésében az „Ózdi Köznevelési Intézmények
Gondnoksága” szövegrész helyébe az „Ózdi Városüzemeltető Intézmény” szöveg
lép.

5.§
(1) Ez a rendelet a 2018. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

6.§
Hatályát veszti az elektronikus úton történő kapcsolattartásról szóló 16/2009.
(X.30.) önkormányzati rendelet.

dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

1. melléklet a…/… (…) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 7/2014. (VII.18) önkormányzati rendelethez”
Önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodai intézmények,
Önkormányzat közigazgatási területén működő köznevelési intézmények térítési díjai
Sorszám

Ellátásban résztvevők

1.

Óvodai nevelésben
résztvevő gyermekek
étkeztetése

2.

Óvodai nevelésben
résztvevő gyermekek
étkeztetése DIÉTÁS

3.

Alapfokú oktatási
intézményben résztvevő
gyermekek étkeztetése

4.

5.

6.

7.

8.

Alapfokú oktatási
intézményben résztvevő
gyermekek étkeztetése
DIÉTÁS
Óvodai alkalmazotti
jogviszonyban álló
munkavállalói ebéd
Óvodai alkalmazotti
jogviszonyban nem álló
vendég ebéd

Ellátási forma

Nyersanyag Rezsiköltség Intézményi
Étkeztetés
norma a nyersanyag- térítési díj
bruttó térítési
nettó
norma
nettó
összege
összege százalékában összege

tízórai
ebéd
uzsonna
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna
napi háromszori étkezés

52 Ft
185 Ft
46 Ft
283 Ft
122 Ft
351 Ft
116 Ft
589 Ft
71 Ft
234 Ft
53 Ft
358 Ft
168 Ft
497 Ft
134 Ft
799 Ft

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

52 Ft
185 Ft
46 Ft
283 Ft
122 Ft
351 Ft
116 Ft
589 Ft
71 Ft
234 Ft
53 Ft
358 Ft
168 Ft
497 Ft
134 Ft
799 Ft

66 Ft
235 Ft
58 Ft
359 Ft
155 Ft
446 Ft
147 Ft
748 Ft
90 Ft
297 Ft
67 Ft
455 Ft
213 Ft
631 Ft
170 Ft
1 015 Ft

ebéd

185 Ft

50%

278 Ft

352 Ft

ebéd

185 Ft

100%

370 Ft

470 Ft

234 Ft

50%

351 Ft

446 Ft

234 Ft

90%

445 Ft

565 Ft

Alapfokú oktatási
intézménnyel és az Ózdi
Városüzemeltető
ebéd
Intézménnyel alkalmazotti
jogviszonyban
munkavállalói ebéd
Alapfokú oktatási
intézményben
ebéd
jogviszonyban nem álló
vendég ebéd

2. melléklet a…/… (…) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 7/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelethez”
B-A-Z. Megyei Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézménye

Sorszám

Ellátásban résztvevők

1.

Óvodai nevelésben
résztvevő gyermekek
étkeztetése

2.

Óvodai nevelésben
résztvevő gyermekek
étkeztetése DIÉTÁS

3.

Alapfokú oktatási
intézményben résztvevő
gyermekek étkezetése

4.

Alapfokú oktatási
intézményben résztvevő
gyermekek étkeztetése
DIÉTÁS

5.

Kollégiumi ellátásban
részt vevő ellátottak
étkeztetése

6.

7.

Kollégiumi ellátásban
részt vevő ellátottak
étkeztetése DIÉTÁS

Ellátási forma

tízórai
ebéd
uzsonna
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna
napi háromszori étkezés
Napi kétszeri étkezés
(reggeli + vacsora)
Napi ötszöri étkezés
(reggeli + tízórai + ebéd
+ uzsonna + vacsora)
Napi kétszeri étkezés
(reggeli + vacsora)
Napi ötszöri étkezés
(reggeli + tízórai + ebéd
+ uzsonna + vacsora)

Alapfokú oktatási
intézményben alkalmazott ebéd
munkavállalói étkeztetés

Nyersanyag Rezsiköltség Intézményi
Étkeztetés
norma a nyersanyag- térítési díj
bruttó térítési
nettó
norma
nettó
összege
összege százalékában összege
52 Ft
185 Ft
46 Ft
283 Ft
122 Ft
351 Ft
116 Ft
589 Ft
71 Ft
234 Ft
53 Ft
358 Ft
168 Ft
497 Ft
134 Ft
799 Ft

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

52 Ft
185 Ft
46 Ft
283 Ft
122 Ft
351 Ft
116 Ft
589 Ft
71 Ft
234 Ft
53 Ft
358 Ft
168 Ft
497 Ft
134 Ft
799 Ft

66 Ft
235 Ft
58 Ft
359 Ft
155 Ft
446 Ft
147 Ft
748 Ft
90 Ft
297 Ft
67 Ft
455 Ft
213 Ft
631 Ft
170 Ft
1 015 Ft

261 Ft

0

261 Ft

331 Ft

600 Ft

0

600 Ft

762 Ft

448 Ft

0

448 Ft

569 Ft

1 189 Ft

0

1 189 Ft

1 510 Ft

234 Ft

50%

351 Ft

446 Ft

3. melléklet a…/… (…) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 4/2014. (VII.18. ) önkormányzati rendelethez”

Középfokú oktatási intézmények és kollégium

Sorszám

Ellátási forma

Ellátásban résztvevők

Nyersanyag Rezsiköltség Intézményi
Étkeztetés
norma a nyersanyag- térítési díj
bruttó térítési
nettó
norma
nettó
összege
összege százalékában összege

Középfokú oktatási
intézményben résztvevő
gyermekek étkeztetése

ebéd

260 Ft

0

260 Ft

330 Ft

diétás ebéd

596 Ft

0

596 Ft

757 Ft

reggeli + vacsora

325 Ft

0

325 Ft

413 Ft

2.

Kollégiumi ellátásban
résztvevő gyermekek
étkeztetése

656 Ft

0

656 Ft

833 Ft

Kollégiumi ellátásban
résztvevő gyermekek
étkeztetése DIÉTÁS

638 Ft

0

638 Ft

810 Ft

3.

1 340 Ft

0

1 340 Ft

1 702 Ft

4.

Középfokú oktatási
intézményben alkalmazott ebéd
munkavállalói étkeztetés

260 Ft

50%

390 Ft

495 Ft

1.

reggeli + tízórai + ebéd +
vacsora
reggeli + vacsora
reggeli + tízórai + ebéd +
vacsora

Általános indokolás
Ózd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt) foglaltaknak megfelelően kötelező feladata a
gyermekétkeztetés biztosítása.
A gyermekjóléti személyes gondoskodási formákról és a gyermekjóléti önkormányzati feladatokról
külön önkormányzati rendelet rendelkezik, jelen önkormányzati rendeletben csak az önkormányzat
feladatkörébe tartozó gyermekétkeztetés igénybevételének és a fizetendő térítési díjnak a szabályait
kívánjuk rendezni.
2013. január 1-től az óvoda kivételével a köznevelési feladatok ellátása az állam feladata lett, azonban
a Gyvt. 151.§ alapján az étkeztetést a települési önkormányzat köteles biztosítani az önkormányzat
közigazgatási területén található valamennyi önkormányzati vagy állami fenntartású nevelési,
oktatási intézményben.
Jelen rendeletmódosítás 1. mellékletében új élelmezési nyersanyagköltségek (élelmezési normák)
kerülnek megállapításra. Mivel a térítési díj alapja a nyersanyagnorma, így változásuk következtében
az étkeztetési térítési díjak is emelkednek.
Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén a közétkeztetésben jelenleg alkalmazott óvodai és
iskolai nyersanyagnormák közel tíz éve, 2008. január 1. napja óta nem kerültek emelésre, annak
ellenére sem, hogy időközben a nyersanyagárak jelentősen emelkedtek.
A konyhaüzemeltetés kapcsán az elmúlt években is nőttek a működtetés költségei, az étkeztetés
kapcsán felmerült bér-, járulék- és egyéb költségek. 2018. január 1. napjával további nyersanyagárés üzemeltetési költségemelkedésre lehet számítani.
Az intézményi étkeztetést igénybe vevők számbeli alakulását nézve elmondható, hogy jelenleg az
Ózd Város Önkormányzata által működtetett óvodákban 870 fő gyermek étkezik, akik közül 832 fő
jogosultsága alapján ingyenesen veszi igénybe az étkezést. Összesen 38 fő azon gyermekek száma,
akik után térítési díj bevétele keletkezik az intézményeknek.
Az általános, és középiskolások valamint a kollégisták tekintetében az étkezést igénybe vevők száma
összesen 2.300 fő, amiből 1.588 fő ingyenesen, 230 fő 50%-os kedvezménnyel jogosult étkezni, és
482 fő étkeztetése történik teljes térítési díj ellenében.
Az élelmezési nyersanyagnorma emelése Ózd Város Önkormányzatára nem gyakorol negatív
költségvetési hatást, mivel a változást teljes mértékben érvényesíteni tudja az állami normatív
támogatás elszámolása során.
Jelen rendeletmódosítás az élelmezési nyersanyagnorma 40%-os emelését fogalmazza meg mind az
óvodák, mind az általános iskolák tekintetében.
A térítési díjak mégsem nőnek egyenesen arányosan minden esetben. Csökkentésre került az
intézményekben dolgozó konyhai és egyéb alkalmazottak, a vendég étkezők, valamint a szociális
étkeztetésben résztvevők térítési díjai által tartalmazott előállítási (rezsi) költségszázalékok mértéke.

Intézményen belüli feladatellátás kapcsán átszervezésre került az Ózdi József Attila Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban és a BAZ Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben étkezők ellátása is. Utóbbi
2017. szeptember 1. napjától nemcsak tálalókonyhaként, hanem már főzőkonyhaként is funkcionál
az ÓVI üzemeltetésében lévő konyha. Ahogy az ebédet az Árpád Vezér Úti Általános Iskola
főzőkonyhája biztosítja mindkét intézmény esetében, a vacsora helyben biztosított.
Átvizsgálva az eddig alkalmazott térítési díjakat, jelentős csökkentést lehet véghez vinni a
középiskolások és a kollégiumi ellátás kapcsán étkezést igénybevevők térítési díjaiban, mivel az
étkeztetés már nem vásárolt élelmezés keretében történik.
Az élelmezési feladatok ellátása jelentősen megváltozott, mikor 2014. szeptember 1. napjával
hatályba lépett a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet, mely jelentősen átalakította az élelmezés előállítására vonatkozó
szabályokat a gyermekétkeztetésben.
A közétkeztetésben az azóta szigorúbb előírásoknak való megfelelés szintén szükségessé teszi a
nyersanyagnorma növelését. A jelenleg alkalmazott, alacsony normák nem teszik lehetővé a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírások betartását.
A rendeletben foglaltak be nem tartása esetén 30 E Ft-tól 5 M Ft-ig terjedő egészségügyi bírság is
kiszabható. Az egészségügyi bírság összegét az eset összes körülményeire, így különösen a
kötelezettségszegés (hiányosság, mulasztás) súlyára, az okozott sérelemmel érintettek körére, a
jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértőnek való
felróhatóság mértékére tekintettel kell meghatározni. A normák megemelésére a bírság elkerülése
érdekében is szükség van.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz
Az étkeztetés lemondásával kapcsolatos eljárást pontosítja.
A 2. §-hoz
A díjhátrálékok nyilvántartására és beszedésére vonatkozó eljárást tartalmazó bekezdés módosítása a
bekövetkezett szervezeti változások miatt szükséges.
A 3. §-hoz
A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.
A 4. §-hoz
Szervezeti változásoknak megfelelő szövegpontosításokat tartalmaz.
Az 5. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A 6. §-hoz
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény rendelkezési értelmében 2018. január 1-től önkormányzai rendelet nem tartalmazhat az
elektronikus ügyintézést korlátozó vagy kizáró rendelkezést.
Az elektronikus úton történő kapcsolattartásról szóló 16/2009. (X.30.) önkormányzati rendelet
főszabály szerint kizárja az elektronikus úton történő kapcsolattartást, hatályon kívül helyezése a
törvénynek való megfelelést szolgálja.

Hatásvizsgálat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő -testületének a gyermekétkeztetés és egyéb étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló …/… (…) önkormányzati rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. alapján a jogszabály előkészítőjének - a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálatot kell készíteni,
melyről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
1. Várható társadalmi hatások
A gyermekétkeztetés megszervezése kiemelt közszolgáltatási terület az Önkormányzat
működésében, mivel a településünkön élő hátrányos helyzetű gyermekek óvodai és iskolai ellátás
során napi rendszerességgel meleg ételhez csak itt jutnak. Így a kötelező feladatellátáson túl szociális
biztonságot is jelent az ellátottak és családtagjaik számára.
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások
Jelen rendeletmódosítás a gyermekétkeztetés napi élelmezési nyersanyagköltségét 40%-os mértékben
megemeli, ennek megfelelően a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai is emelkednek a
kedvezményben nem részesülő étkezők vonatkozásában.
A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy ha megvizsgáljuk a kedvezményesen étkezők létszámát
a kedvezményben nem részesülőkhöz képest, akkor a várható negatív gazdasági hatás csak kevés ózdi
háztartásban lesz érzékelhető.
Az óvodákban az étkezésben részesülők alig több mint 4%-a köteles teljes térítési díjat fizetni, 96%uk jogosultságuk alapján kedvezményesen, vagyis ingyenesen étkezik. Az iskolák esetében a napi
háromszori étkezésre ingyenesen jogosult igénybevevők aránya 63,3%, az egyszeri étkezést
(ebédelős) ingyenesen igénybevevők 78,8% az összeshez képest. Esetükben semmilyen negatív
gazdasági hatással nem kell számolni.
Az általános iskolákban az étkeztetést 50%-os kedvezménnyel igénybevevők aránya az összeshez
képest napi háromszori étkezők esetében 10%, az egyszeri (ebédelős) étkezők esetében 6,6%.
Az iskolák esetében az iskolai háromszori étkezést mindenféle kedvezmény nélkül igénybevevők
aránya 26,7%, ami legutóbbi felmérések szerint 333 főt jelent, míg az egyszeri étkezést 14,6%-uk,
(144 fő) igényli teljes térítési díj ellenében.
Az étkezési norma emelése következtében a térítési díj bevétel várhatóan 1.335 E Ft-tal emelkedik
évente.
Az étkeztetést térítési díj ellenében igénybe vevők nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem
emelkednek egyenes arányban az intézményi dolgozók, a vendégétkezők és a szociális étkezést
igénybe vevők térítési díjai, mivel az intézmények által a térítési díjba épített üzemeltetési
költséghányad csökkentésre került.
A középiskolások és a kollégiumi ellátás kapcsán étkezők térítési díja pedig csökken, mivel egy az
intézményi étkeztetésben bekövetkező átszervezés erre lehetőséget kínál.
Az élelmezési nyersanyagnorma emelése Ózd Város Önkormányzatára, valamint az intézményi
gyermekétkeztetést, mint önkormányzati feladatot végző intézményeire nézve nem gyakorol negatív
költségvetési hatást a normatív támogatás tükrében.

3. Várható környezeti következmények, hatások
Környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Várható egészségi következmények, hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának pozitív egészségi következményei hosszú távon
jelentkeznek, mely az általános indokolásban hivatkozott EMMI rendelet alapján a gyermekek
egészségesebb táplálkozási szokásainak kialakításával és támogatásával, valamint a diétás étrend
bevezetésével, a szolgáltatási kör bővítésével valósulhat meg.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az önkormányzati rendelet előkészítése az Ózdi Városüzemeltető Intézmény és Ózdi Polgármesteri
Hivatal feladata, az adminisztratív terhek tekintetében változás nem várható az önkormányzati
rendelet megalkotásával.
6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Gyvt 29.§ (1) bekezdés előírása szerinti kötelezettség.
7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.

