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117/2018. (XI.29.) sz. előterjesztés 

 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. november 29-i ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az intézményi térítési díj rendelet módosítására, és pénzügyi tárgyú döntés 
meghozatalára 

 

 
Készítette:    Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
 
 
Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 
 
 
Ellenőrizte:   Dr. Papp Judit aljegyző 

 
 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
   

 
 

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat az intézményi térítési díj rendelet módosítására, és pénzügyi tárgyú döntés 
meghozatalára 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

a) térítési díj rendelet 
 

Az Önkormányzat a 119/2018. (IX.26.) sz. Kt. határozatával úgy döntött, hogy indokoltnak 
tartja és ezért elfogadja a Junior Zrt térítési díj emelési javaslatát. A szolgáltatási díjak 
egységesen 10,0%-kal emelkedtek, melyek a normaköltség azonos mértékű – 10,0%-os – 
emelkedésével is járnak. A jogszabályi előírások szerint a gyermekétkeztetés igénybe 
vevőjére a nyersanyagnorma terhelhető tovább, ezért szükséges a térítési díj rendelet 
módosítása. 
 
A szociális területen (a Kalászi Idősek Klubjában) a jogszabály más alapokon állapítja meg a 
térítési díjak meghatározását: az intézmény önköltségéből szükséges kiindulni, ami az előző 
évi költségekből számítható ki, ezért a jelenlegi szolgáltatási díj emelkedés hatása csak a 
következő évi térítési díjakban jelenik meg.  
 
A fentiek alapján a közoktatásban és a bölcsődében a nettó (Áfa-t nem tartalmazó) térítési 
díjak az alábbiak szerint változnak (a Kalászi Idősek Klubjában az árak változatlanok): 
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Térítési díj (nettó Ft/adag)- kerekítve 

Térítési díj (nettó Ft/adag)- új szerződés szerint 
kerekítve 

 
2017.09.01-től 2018. december 31-ig 2019.01.01-től 

 
Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Együtt Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Együtt 

Általános iskolában ellátottak 
 

80 290 80 450 
 

88 319 88 495 

Óvodában ellátottak 
 

55 230 55 340 
 

61 253 61 375 

Bölcsődében ellátottak 49 49 190 49 337 54 54 209 54 371 

Alkalmazottak   409  409   409   

 
 
 
(Tájékoztatásul a vásárolt élelmezésért fizetendő szolgáltatási díjakat az alábbiakban mutatjuk be: 
 

 
Szolgáltatási díj (nettó Ft/adag) - kerekítve 

Szolgáltatási díj (nettó Ft/adag) – új szerződés szerint 
kerekítve 

 
2017.09.01-től 2018. december 31-ig 2019.01.01-től 

 
Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Együtt Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Együtt 

Általános iskolában ellátottak 
 

107 409 103 619  118 450 113 681 

Óvodában ellátottak 
 

73 316 73 462  80 348 80 508 

Bölcsődében ellátottak 73 73 268 73 487 80 80 295 80 535 

Alkalmazottak   409        

      
     

Gondozási Központban ellátottak 
  

474 
 

474   521  521 

Házhoz szállított ebéd (szociális) 
  

609 
 

609   670  670 
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A térítési díjak emelésének hatályba lépését javaslom 2019. január 1-jével megállapítani, 
azonosan a szolgáltatónak fizetendő új szolgáltatási díjak hatályba lépésének időpontjával. 
 

b) Polgármesteri jutalom kifizetése 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.12) számú 
rendeletében a polgármester részére 2018. évben összesen 6 havi bérének megfelelő 
összegű jutalmat tervezett be. Az első félévben 3 havi jutalom kifizetése megtörtént. 
Javaslom a polgármesternek a második félévben is a 3 havi bérnek megfelelő jutalom 
kifizetését. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. 
 

1. Rendeletalkotási javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az intézményi térítési 
díjakról szóló rendeletének módosításáról szóló rendeletét. 

 
 

2.  Határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében a Polgármester részére betervezett jutalom összegéből 
3 havi bérének megfelelő 2 094 000,-Ft összeg kifizetését elrendeli.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
Budakalász, 2018. november 21. 
 

 Rogán László 
 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének   /2018.(XI. ) önkormányzati 
rendelete 

az intézményi térítési díjakról szóló 19/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
 

1. § 

Az intézményi térítési díjakról szóló 19/2017. (III.31.) önkormányzat rendelet 2.§ (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ A nettó étkezési térítési díjakat ezen bekezdésben foglalt táblázat tartalmazza, melyet a mindenkor 
hatályos jogszabály szerinti általános forgalmi adó terhel. Az összegek forintban értendők.  
 

Igénybe vevők 1 adag nettó – Áfa-t nem tartalmazó – térítési díja 

Reggeli  Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bölcsődében 
Ellátottak 

54 54 209 54 371 

Óvodákban 
Ellátottak 

 61 253 61 375 

Általános iskolákban 
ellátottak 

 88 319 88 495 

 
A dolgozói ebéd térítési díja (valamennyi intézményben): nettó 409 Ft/adag + Áfa” 

 
 

2. § 
Záró rendelkezés 

 
Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon a rendelet 
hatályát veszti. 
 
 

Rogán László       dr. Udvarhelyi István 
polgármester               jegyző 

 
 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. november 29-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2018. 
november 30. napján megtörtént. 

 
 

Dr. Udvarhelyi István 
jegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A Budakalász Város Önkormányzat intézményi térítési díjakról szóló 19/2017 (III.31.) 
rendeletének módosítását a 2019. január 1-jétől életbe lépő étkeztetési szolgáltatási díjak 
emelkedése – azon belül az étkezés normaköltségének emelkedése – teszi szükségessé. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1 § A 2019. január 1-jétől érvényesítendő térítési díjakat határozza meg a közoktatási és 
gyermekvédelmi intézményekben nettó – Áfa nélküli - összegben. 

2. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 
 

Hatástanulmány 
 

1.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Képviselő-testület a 2018. szeptemberi döntése alapján a közétkeztetést végző Junior Zrt 
áremelési javaslatát elfogadta. A szolgáltatási szerződés aláírásra került. A szolgáltató által 
megadott árak és nyersanyagnorma alapján került megállapításra a szolgáltatást igénybe 
vevők által fizetendő étkezési térítési díjak. A jelenlegi szabályok szerint a szolgáltatást 
igénybe vevőktől a közoktatási intézményekben a nyersanyagnorma összege kérhető térítési 
díjként.  

 

2.) A tervezett jogszabály  környezeti és egészségi következményei 

A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

3.) A tervezett jogszabály  adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

A tervezett jogszabály elfogadásával további adminisztratív terhek nem keletkeznek. 

 

4.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén Budakalász Város Önkormányzatának 

intézményeiben a jogszabályban előírtnál alacsonyabb összegű bevétel lenne realizálható, 

ami jelentős többletforrást igényelne az önkormányzattól. 

 

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
A jogszabály alkalmazásához további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
biztosítása nem szükséges. 
 
 

 


