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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
147. § (1) bekezdése a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési
díjának megállapítását az intézményt fenntartó, azaz a Képviselő-testület hatáskörébe
utalja.
Az élelmiszer és energia áremelkedések teszik szükségessé a nevelési, oktatási
intézményekben alkalmazott élelmezési térítési díjak módosítását.
A szolgáltatók előzetes árajánlataikban 10-11%-os áremelkedést javasoltak.
Az ellátás színvonalának megőrzése mellett, a szolgáltatókkal történt tárgyalások
során 7%-os emelkedésben tudtunk megállapodni.
A gyermekvédelmi törvény 148. § (3) bekezdése szerint az étkezés térítési díjának
alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.
Ennek megfelelően 7%-os emelkedéssel állapítottuk meg a többször módosított
2/1998. (I..27) Kt. számú rendelet mellékletében szereplő térítési díjak módosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet 1.sz. mellékletének
módosítására vonatkozó rendeletmódosítási javaslatot fogadja el.

Budapest, 2007. január 23.

Tóth Mihály
polgármester

Határozati javaslat
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelésioktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló, többször
módosított 2/1998. (I.27.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet szövegét elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. február 5
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:

Tóth Mihály
polgármester
Becsei Dénes
OMISÁ ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű
támogató szavazata szükséges.
Rendeletalkotás
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelésioktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 2/1998. (I.27.) Kt.
számú rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotja.
A rendelet megalkotásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató
szavazata szükséges.

Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata
……2007. (I. 23.) Kt.sz. rendelete
az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
2 /1998. (I.27.) Kt. számú rendelet módosítására

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. /a továbbiakban:
Törvény/ 115. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§. (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete az
1/1999.(I.26.) Kt. számú rendelettel; az 1/2000. (I.25.) Kt. számú rendelettel, az
1/2001.(I.23.) Kt. számú rendelettel, az 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelettel, a
2/2004.(I.27.) Kt. számú rendelettel, az 50/2004.(XII.14.) Kt. számú rendelettel, a
21/2005.(VI.21.) Kt. számú rendelettel, és a 37/2005.(XII.13.) Kt. számú rendelettel, a
26/2006 (IX.19) Kt számú rendelettel módosított 2/1998. (I. 27.) Kt. számú rendelet
módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.
A Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló többször módosított 2/1998.
(I.27.) Kt. számú rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2.§.
Ez a rendelet 2007.február 5.-én lép hatályba.

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Melléklet

a ..…/2007. (I.23.) Kt. számú rendelethez
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott intézményekben
az intézményi térítési díjak az alábbiak

Intézményi térítés

Megnevezés

nettó

Eladási ár

bruttó

nettó

bruttó

Bölcsődei ellátás

271

325

271

325

Óvodai ellátás

207

248

347

417

Általános iskolai ellátás
/3x-i étkezés/
Általános iskola ebéd

267

320

448

538

189

227

318

382

Középiskola ebéd

193

232

326

391

A 26/2006 (IX.19.) Kt. számú rendelet A ..…/2007. (I.23.) Kt. számú rendelet
melléklete
melléklete
A Budapest-Csepel Önkormányzata
fenntartási
körébe
tartozó
intézményekben a napi élelmezési térítési
díjak ÁFA-val a következők:

Megnevezés

A Budapest
XXI. Kerület -Csepel
Önkormányzata
által
fenntartott
intézményekben az intézményi térítési
díjak(ÁFÁ-val növelten!)
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232
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INDOKLÁS
Általános indoklás
Az élelmiszer és energia áremelkedések miatt 2007-ben szükséges a nevelési-oktatási
intézményekben alkalmazott térítési díjak módosítása.
Részletes indoklás
1.§.
Az ajánlattevők árait áttekintve, az intézménytipúsonkénti árkalkulációkat is
figyelembevéve átlagosan 7%-kal javasoljuk a térítési díjak mértékét növelni.
2.§.
A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.

