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Tisztelt Képviselő-testület

Az intézményi gyermekétkeztetés szabályait a gyermekek védelméröl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza:

Gyermekétkeztetés

21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell
biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek
esetén a gyennek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya
alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

a) a bölcsődében, mini bölcsődében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett extemátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen

nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali
intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi
gyermekétkeztetés],

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsöde és az óvoda zárva tartása,
valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4)
bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidöi
gyermekétkeztetés).

(2) Az intézményi és a szünidői gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e
feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkezö gyermek, tanuló lakóhelye
szerinti önkormányzattól hozzájámlást kérhet.

Intézményi gyermekétkeztetés

21/A. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi
gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos mtézményben

a) a bölcsődében, mini bölcsödében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az
ellátási napokon a reggeli föétkezést, a déli meleg föétkezést, valamint tízórai és uzsonna
formájában két kisétkezést,

b) a gyennekek 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 föétkezést, 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 igényelhetö.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a települési önkormányzat
aa) az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsödében és óvodában, továbbá
ab) a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és

felnőttképzési szerv (e § alkahnazásában 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.
15L§(l)-(2e)



(2f) Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési
önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a telepűlési önkormányzat
állapítja meg.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata az élelmezési normákról és térítési díjakról szóló
rendeletét 2021. évben alkotta újra meg, az intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló
7/2021. (K. 15.) rendelet címen, mert a korábbi rendeletet az eltelt idő alatt tizenöt
alkalommal módosította.

A rendeletet tavalyi hatálybalépése óta, ismételten a megnövekedett energia és nyersanyag árak
miatt javasoljuk változtatni az iskolai étkeztetési díjakat, a száUítóval egyeztetve 19 %-os
mértékben. A díjmódosítás után a szállítóval kötött szerződést is módosítam kell. A szerződés

egyéb feltételei nem változnak. A szolgáltató az ételek kiszállításáért külön díjat nem számol
fel.

Az óvodai és a bölcsődei étkezési díjakra is hasonló (20 %) emeléstjavasolunk az infláció, a
nyersanyag költség emelkedésével arányosan. A diétás éfkezés ára nem változott.

Az iskolai étkeztetés 2023. február l-'étől 'avasolt ára:

Pilisborosjenő 2022-2023-es
étkeztetési árak

7-10 év
normál tízórai

normál ebéd

normál uzsonna

ll-14év
normál tízórai

normál ebéd

normál uzsonna

feüiőtt ebéd

nettó bmttó

HUF HUF

162,0 205,7
573,4 728,2
150,0 190,5

168,0 213,4
597, 8 759,2
162, 0 205,7
561,2 712,7

PUisborosjenő
Község árak 2023

02.01-től
2023.06.15-i

nettó bruttó

HUF
192,8
682,3
178,5

199,9
711,4
192,8
667,8

HUF
245
867
227

254
906
245
848

Az óvodai étkeztetés 2023. 'anuár l-'étől 'avasolt ára:

Étkezés típusa

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Osszesen

Felnőtt étkezés díja

Ovodai étkezteté:

2022-2023-es

HUF Bruttó

137

427

107

670

641

2023-2024-es

HUF Bruttó

164

512

128

804

769



A bölcsődei étkeztetés 2023. 'anuár l-'étől 'avasolt ára:

Étkezés típusa

Egész napi ellátás

Bölcsődei étkeztetési árak Bölcsődei étkeztetési árak

2022-2023-es 2023-2024-es

HUF Bruttó HUF Bruttó

750 900

Kérem a Tisztelt Képviselő-testöletet, hogy az elöterjesztést megtárgyalni, és a módosító
rendeleteket elfogadni szíveskedjen.

Pilisborosjenő, 2023-január 16. /
%.

Tömöri Bal
polgármester

* ^"-lseo^
'^
^
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^

Mellékletek:

1. számú: tervezet az intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló 7/2021. (IX. 15.)
rendelet módosításáról

2. számú: tervezet a Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében az intézményi
ellátásokért fizetendö térítési díjak megállapításáról szóló 3/2022. (III. 18. ) rendelet
módosításáról

3. számú: indokolás

4. számú: hatásvizsgálat



DÖNTÉSIJAVASLAT

Pilisborosjenö Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) megalkotja a 2/2023. (I. 25.) önkormányzati rendeletét az intézményi étkeztetés térítési
díjairól szóló 7/2021. (IX. 15. ) rendelet módosításáról az elöterjesztés 1. számú
mellékletében foglalt tartalommal.

2) megalkotja a 3/2023. (I. 25. ) módosító önkormányzati rendeletét a Pilisborosjenöi
Mesevölgy Ovoda és Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendö térítési díjak
megállapításáról szóló 3/2022. (III. 18. ) módosításáról elöterjesztés 2. számú
mellékletében foglalt tartalommal.

3) Felkéri a Jegyzőt ajogszabályok közzétételére.

4) Felhatahnazza a Polgármestert a közéfkeztetési szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester, dr. Horti Istvánjegyzö
Határidő: 2023. január 31 .



1. számú melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023 (1. 25.)
önkormányzati rendelete

az intézményi étkeztetés térítési díjairól szólő 7/2021. (Dí. 15.) rendelet módosításáról

Pilisborosjenö Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyennekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. § (I) bekezdésben és 151. § (2a)
bekezdésben kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következöket rendeli el:

l.§
Az intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló 7/2021. (DC. 15. ) rendelet (továbbiakban: R. ) 2.
§-a helyébe az alábbi szöveg kerül:

"2. § A képviselő-testület az intézményi gyermekétkeztetés térítési díját az alábbiak szerint
állapítja meg.

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
intézmén i étkezés térítési díia

tízórai 164 formt/fő /na
ebéd 512 forint/fő /na

uzsonna 128 forint/fő /na
összesen: 805 forint/fő /na

felnőtt étkezés dí'a 769 forint/fő/na
e ész na os diétás étkezés 3000 forint/fő/na

Német Nemzetiségi ÁItalános és Művészeti Alapfokú Iskola
intézményi normál étkezés térítési díja 6-10 éves korig

tízórai 245 forint/fő /nap
ebéd 867 forint/fő /na

uzsonna 227 forint/fő /nap
összesen; 1339 forint/fő /nap

Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapfokú Iskola
mtézményi diétás étkezés térítési díja 6-10 éves korig
tízórai 650 forint/fő /na
ebéd 1700 forint/fő /nap

uzsonna 650 forint/fő /nap
összesen: 3000 forint/fő /nap

Német Nemzetiségi Altalános és Művészeti Alapfokú Iskola
intézményi normál étkezés térítési díja 11-14 éves korig

tízórai 254 forint/fő /nap
ebéd 904 forint/fő /na

uzsonna 245 forint/fő /nap
összesen: 1403 forint/fő /nap

Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapfokú Iskola
intézményi diétás étkezés térítési díja 11-14 éves korig

tízórai 650 forint/fő /nap
ebéd 1700 forint/fő /na

uzsonna 650 forint/fő /nap
összesen: 3000 forint/fő /nap

Felnőtt étkezés díja 848 forint/fő /nap



2.§

Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

Tömöri Balázs

polgármester
dr. Horti István

jegyző

Jelen módosító rendelet kihirdetése 2023. január .... napján megtörtént.

Dr. Horti István
jegyzö



Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023 (I. 25.)
önkormányzati rendelete

a Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében az intézményi ellátásokért Hzetendő
térítési díjak megáUapításáról szóló 3/2022. (III. 18.) módosításáról

Pilisborosjenö Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDC törvény, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115 §-a, valamint a gyermekek védelméröl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a 328/2011 (XII. 29. ) Korm.
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 4. §-ban kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

L §
A Pilisborosjenői Mesevölgy Övoda és Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló 3/2022. (III. 18.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe
az alábbi szöveg kerül:

"3. § A Mesevölgy Övoda és Bölcsődében a napi négyszeri étkezés igénybevételének térítési
díját évre bruttó 900 Ft/fő/nap-ban állapítja meg.

2.§

Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

Tömöri Balázs

polgánnester
dr. Horti István

jegyzö

Jelen módosító rendelet kihirdetése 2023 . január . napján megtörtént.

Dr. Horti Isfrván

jegyző



3. számú melléklet

Indoklás
2/2023. (I. 25.) önkonnányzati rendelethez

Általános mdoklás

A rendelet módosításának célja a 2021-ban elfogadott rendelet aktualizálása, az árak
változásaira tekintettel a díjak felülvizsgálatával.

Részletes mdoklás

Az új térítési díjakat tartaünazza

1. §-hoz

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépésről rendelkezik.

Indoklás
3/2023. (I. 25.) önkormáiiyzati rendelethez

Általános indoklás

A rendelet megalkotásnak célja a rendelet aktualizálása, az árak változásaira tekintettel a díjak
felülvizsgálatával.

Részletes indoklás

Az új térítési díjakat tartalmazza

1. §-hoz

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépésröl rendelkezik.



4. számú melléklet

2/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások

A rendeletnek társadalmi hatása nem releváns, a feladatellátás biztosítottsága továbbra is
megoldott, érdemi új társadalmi hatást nemjelent.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet végrehajtása az önköltségi ár beszedése, annak érdekében, hogy az étkeztetés díja
fedezze a tényleges bekerülési költségeket.

3. Környezeti hatások

A rendelet végrehajtásának nincs releváns kömyezeti hatása.

4. Egészségügyi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követehnényei nincsenek, de
hozzájárulnak az egészségesebb táplálkozáshoz.

5. Admüüsztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak alapján a Hivatal adminiszti-ációs terhei részben változnak.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre álhiak, végrehajtásának pénzügyi alapja a költségvetésben biztosított.

3/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások

A rendeletiiek társadalmi hatása nem releváns, a feladatellátás biztosítottsága továbbra is
megoldott, érdemi új társadalmi hatást nemjelent.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet végrehajtása az önköltségi ár beszedése, annak érdekében, hogy az étkeztetés díja
fedezze a tényleges bekerülési költségeket.

3. Környezeti hatások

A rendelet végrehajtásának nincs releváns kömyezeti hatása.

4. Egészségügyi követehnények



A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek, de
hozzájárulnak az egészségesebb táplálkozáshoz.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak alapjáii a Hivatal adminisztrációs terhei részben változnak.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzűgyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, végrehajtásának pénzügyi alapja a költségvetésben biztosított.




