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Tisztelt Közgyűlés!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a fenntartó önkormányzat
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról
rendeletet alkot. A Gyvt. 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodás keretébe
tartozó gyermekjóléti alapellátások közé tartozik a gyermekek napközbeni ellátásának feladata,
amely magában foglalja az étkeztetés biztosítását.
A Gyvt. 151. §-a rendelkezik a gyermekétkeztetés szabályairól, amelynek (2f) bekezdése
szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési
díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A Gyvt. 151. § (4) bekezdése
értelmében a gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az intézményi
térítési díj napi összegének általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett
étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
A 2019. évi térítési díjak elfogadása érdekében előterjesztésre kerül a köznevelési
intézményekre, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást
és szociális alapszolgáltatást biztosító intézményekre vonatkozó, az étkeztetésről és az
igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása, mely az általános és egységes nyersanyagnorma
4,6%-os emelésére tesz javaslatot.
A díjemelésen túl a Rendelet 3. mellékletét képező táblázat 5. sorát törölni szükséges.
Indokolás a határozati javaslathoz:
A szociális ellátást biztosító intézmények esetében a nyersanyagköltségekről rendeletet alkotni
nem lehet, ugyanakkor a költségvetés előkészítése során a kiadásoknál a tervezés csak akkor
végrehajtható, illetve az étkezési költségek számonkérése csak úgy történhet meg, ha erre is
meghatározunk nyersanyagnormát. Ezekben az esetekben ezért nem rendelettel, hanem
önkormányzati határozattal történik meg a nyersanyagnorma megállapítása. Jelenleg ezt az
ellátást a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat biztosítja.
Előzetes hatásvizsgálat a rendeletmódosításhoz:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján az
előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható
következményeit, amelyről a Közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az
előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: az intézményi térítési díjak emelése többlet
terhet ró az ellátottakra, ugyanakkor biztosítja a korszerű táplálkozási követelményeknek
megfelelő étkeztetést. Az intézmények költségvetésének tervezése során mind a kiadási, mind
a bevételi oldalon jelentkezik a hatása.

ab) környezeti és egészségi következményei: az intézményi térítési díjak emelésével az
Önkormányzat a változatos és egészséges táplálkozást kívánja elősegíteni.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a rendelet-módosítás nem jár többlet
adminisztrációval, mivel az étkeztetés megszervezésére, valamint a térítési díjak beszedésére
rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi erőforrások.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése értelmében, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat
biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. Az
Önkormányzat a nevelési-oktatási intézményekben (Boldogfalva Óvoda kivételével) az
étkeztetési szolgáltatást a Hungast Vital Kft.-vel (továbbiakban: Szolgáltató) kötött szerződés
alapján biztosítja. A térítési díj emelése biztosítja, hogy a Szolgáltató szerződésszerűen tudjon
teljesíteni, továbbá, hogy a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben, valamint a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendeletben foglaltakat is teljesíteni tudja.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a 2002. évtől látja el a közétkeztetési feladatokat
(jelenleg a 2018. évben, közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződése van hatályban),
biztosítottak a személyi, szervezeti és tárgyi feltételek. A pénzügyi feltételeket a Szolgáltatónak
megfizetett térítési díjak, valamint állami támogatás biztosítja.
Indokolás a rendeletmódosításhoz:
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének előkészítéséhez szükséges a
nyersanyagnormák 4,6%-os emeléséről dönteni, amely összegeket a rendelet-módosítás
tervezetének 1-4. mellékletei tartalmaznak. Az emelést az indokolja, hogy a Központi
Statisztikai Hivatal 2018. október 9-én közzétett, a fogyasztói árak változásáról szóló
gyorstájékoztatója azt tartalmazza, hogy a fogyasztói árak szeptemberben átlagosan 3,6%-kal
voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, az élelmiszerekért pedig 4,6%-kal kellett többet
fizetni.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 126/2018. (VI. 28.) határozatával
döntött a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 4027 Debrecen, Ibolya u.
24. szám alatt telephelyén működő Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ibolya
Utcai Nappali Intézményének megszüntetéséről. Erre tekintettel a Rendelet 3. mellékletét
képező táblázat 5. sorát törölni szükséges.
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és az
alábbi határozati javaslatot, valamint rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20-23. §-ai és a 45. §-a alapján
1./ elfogadja a szociális ellátást biztosító Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális
Szolgálatnál (székhely: 4032 Debrecen, Pallagi út 9.; képviseli: Szabóné Orosz Éva
intézményvezető) alkalmazandó, az étkeztetéssel összefüggő 2019. évre vonatkozó
nyersanyagnormákat a melléklet szerint.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az érintett intézmény vezetőjét a
nyersanyagnormák változásáról.
Határidő: azonnal
Felelős:
a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. november 08.
Dr. Papp László
polgármester

