EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Szám: EPL/23-16/2020.

Tájékoztatás
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Tárgy:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az
önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában
alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról, és az óvodában a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár
által fizetendő térítési díjról szóló 17/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről

Előadó: Fiskál János polgármester
Tájékoztatás tartalma: rendelettervezet
Az előterjesztés készítésében részt vett:
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat
figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a döntést a polgármester hozhatja meg.
Törvényességi felülvizsgálatát végezte:
dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető,
jegyzői főtanácsadó

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontja írja elő, hogy a települési
önkormányzatnak az általa fenntartott óvodában gyermekétkeztetést kell biztosítani.
Eplény Községi Önkormányzat az étkeztetést Eplényi Napköziotthonos Óvodában
biztosítja.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Napköziotthonos
Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról
szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta, és megalkotta Eplény
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat fenntartásában
működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési
intézményi térítési díjról, és az óvodában a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 17/2020.
(XI. 25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). A rendelet 2021. január 1jén lép hatályba.
2020. december 19-én lépett hatályba a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges gazdasági intézkedésről. A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a
következőképpen rendelkezik:
„1. § (1) E rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig – a (3) és
(4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) a helyi önkormányzat,
b) a helyi önkormányzat által fenntartott
ba) költségvetési szerv,
bb) nonprofit szervezet,
bc) egyéb szervezet,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság
által alapított gazdasági társaság,
e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel
rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által
nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési
kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint
az ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és
alkalmazandó mértéke.”
(Egy értelmesen gondolkodni tudó ember joggal kérdőjelezi meg, hogy ennek a
Kormány döntésnek – mint egyébként az elmúlt időszakban született még néhány
hasonlóan „átgondolt”, az önkormányzatokat sújtó döntésnek,– valójában van-e bármi
értelme, illetve valós köze a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítéséhez?)
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Ez alapján az Ör.- ben meghatározandó térítési díj nem lehet magasabb, mint a 2020.
december 18-án hatályos és alkalmazandó térítési díj. Erre tekintettel a rendelet térítési
díjra vonatkozó melléklete az elfogadott rendelettől eltérő szöveggel léphet hatályba.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése határozza meg, hogy a gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege (nettó nyersanyagnorma). A nettó nyersanyagnormáról képviselő-testületi
határozatban kell rendelkezni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban és a
rendelettervezetben megfogalmazott döntésemet támogatni és tudomásul venni
szíveskedjen.
Eplény, 2020. december 29.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (XII. 29.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvodában biztosított gyermekétkeztetés
nyersanyagköltségének megállapításáról
Eplény Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában biztosított
gyermekétkeztetés 1 fő ellátottra jutó nyersanyagköltség összegét, a határozat
1. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

2.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a döntésről tájékoztassa az óvoda vezetőjét.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2020. december 31.

A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői főtanácsadó
Eplény, 2020. december 29.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a …/2020. (XII. 29.)
határozathoz

Normál és táplálékallergiás étkeztetés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
Intézmény típus

B
Intézményi
étkezés fajtája

C
Nettó nyersanyagnorma
egy ellátottra jutó napi
összege

ÓVODA (normál)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
ÖSSZESEN:

115
270
115
500

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
ÖSSZESEN:

120
300
120
540

ÓVODA
(táplálékallergiás)

A „C” oszlop a nettó összeget tartalmazza.
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról, és az óvodában
a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar
állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 17/2020. (XI. 25.)
önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről
Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó
gyermekétkeztetési térítési díjról, és az óvodában a nemzeti köznevelésről
szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő
térítési díjról szóló 17/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, e
rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal lép hatályba.

2. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Fiskál János
polgármester

dr. Dancs Judit
jegyző
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1. melléklet az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési
térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 17/2020. (XI. 25.)
önkormányzati rendelethez:

Normál és táplálékallergiás étkeztetés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
Intézmény típus

B
Intézményi
étkezés fajtája

C
Nettó nyersanyagnorma
egy ellátottra jutó napi
összege

ÓVODA (normál)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
ÖSSZESEN:

115
270
115
500

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
ÖSSZESEN:

120
300
120
540

ÓVODA
(táplálékallergiás)

A „C” oszlop a nettó összeget tartalmazza.
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Előzetes hatásvizsgálat
az Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában
alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról, és az óvodában a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár
által fizetendő térítési díjról szóló 17/2020. (XI. 25.) önkormányzati
rendelet eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről szóló…/2020. (…)
önkormányzati rendeletéhez
I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit.
(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, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
II.
A Tervezetben 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, hogy az óvodai ellátásban részesülő gyermekétkeztetés
intézményi térítési díja 2021-ben nem emelkedik. Ez alapján a fizetendő térítési díjak
sem emelkedhetnek. Gazdasági, költségvetési hatása a rendeletalkotásnak, hogy az
önkormányzatnak a nyersanyagok beszerzési árának emelkedéséből fakadó
többletköltségeit vélhetően saját forrásból kell majd biztosítani, mivel a kompenzációra
vonatkozóan nem született döntés.
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei
nincsenek.
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c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás
elmaradásának várható következményei
2020. december 19-én lépett hatályba a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges gazdasági intézkedésről. A Korm. rendelet szerint önkormányzati
rendeletben meghatározandó térítési díj nem lehet magasabb, mint a 2020. december
18-án hatályos és alkalmazandó térítési díj. Erre tekintettel a rendelet térítési díjra
vonatkozó melléklete az elfogadott rendelettől eltérő szöveggel léphet hatályba.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti és
tárgyi feltételt nem igényel.
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