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Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó
intézményi térítési díjakról szóló 2/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet módosítása
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Láttam:

Sümegi Attila
aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A meleg étkezés térítési díjának emelkedéséről a Szent Bernát Idősek Otthona egyelőre csak
telefonon tájékoztatott, hogy hozzávetőlegesen 10 %-os díjemelésre lehet számítani, így a
vásárolt ebéd térítési díja kb. 600 Ft/adag lesz február 1-től. Az ÁFA emelés már január 1-től
érvényesítésre került. A további emelést leginkább az üzemanyagárak jelentős mértékű
növekedése befolyásolja, amely kihat a nyersanyag és egyéb szállítási költségekre. Az
üzemanyagok áremelkedése a hideg élelmiszerek árának növekedését is jelenti majd. Az
óvodások esetében a meleg étkezés így 360 Ft/adagra jön ki és ehhez jön még hozzá a tízórai
és az uzsonna nyersanyag normája.
Javasolom az óvodai intézményi térítési díjat 2012. február 1-jétől 500,- Ft/fő/nap összegben
meghatározni. Amennyiben a beszerzésre kerülő hideg élelmiszerek és a meleg étel beszerzési
ára – a most becsült 10 % körüli változástól – jelentősen eltérne, úgy évközben a rendelet
módosítására javaslatot fogok előterjeszteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni.
Eplény, 2012. január 16.

Fiskál János
polgármester

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012.(…..) önkormányzati rendelete
az Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó
intézményi térítési díjakról szóló 2/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó
intézményi térítési díjakról szóló 2/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) Jelen rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.
(3) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Eplény, 2012………………….

Fiskál János
polgármester

Sümegi Attila
aljegyző

1. melléklet a …./2012.(…..) önkormányzati rendelethez

Óvodai ellátás

500,- Ft/fő/nap

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A jelenleg hatályos, Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 2/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet
módosítása, a vásárolt meleg étel és hideg élelmiszerek beszerzési árainak (ÁFA, üzemanyag
és szállítási költségek) várható növekedése arányában, a térítési díjak emelését indokolja.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet térítési díjat megállapító 1. mellékletének módosítását tartalmazza.
2. §-hoz
Rendelkezik a hatálybalépésről, a jogszabály szerint az egységes szerkezetbe foglalásról,
valamint tartalmazza a hatályon kívül helyezést a rendelettervezet.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004.(XI.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetének előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény ( a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
….
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. ….
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának
várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételeket.
II.
Az Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004.(XI.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai
– a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.
1.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása.
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet társadalmi hatása:
Az óvodai ellátást igénybevevők költségei az éves becsült inflációt meghaladó
mértékben növekednek. A központi költségvetés által amúgyis alul
finanszírozott feladatot a térítési díjak emelése nélkül tartósan nem lehetne
fenntartani. Az igénybevevők egy része a teherviselés határán van, de
feladatellátás fenntarthatósága is fontos a számukra.
A Tervezet gazdasági hatása:
A Tervezetnek gazdasági hatása nem mérhető.
A Tervezet költségvetési hatása:
A díjemelés a költségvetésben többletbevételt jelent, azonban a beszerzéseknél a
kiadás is hasonló mértékben növekszik.
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem jelent.
2.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A vásárolt meleg étel és hideg élelmiszerek beszerzési árainak (ÁFA, üzemanyag és
szállítási költségek) növekedése a költségvetést jelentősen terheli az óvodai
szakfeladaton, ezt a központi költségvetés nem kompenzálja, így a bevételi oldalon
ennek ellensúlyozása miatt elengedhetetlen a térítési díjakat növelése, a beszerzési
áremelkedés várható mértékében. A díjemelés elmaradása esetén, a feladatellátás
csak színvonal csökkentéssel finanszírozható.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz
képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényelnek.

