Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2019. szeptember 19.


Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2019. (X.    .) önkormányzati rendelete
a bölcsődei ellátásról és az  intézményi gyermekétkeztetésről


Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében és a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat a bölcsődei ellátást a saját fenntartású intézménye, a Miske Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: bölcsőde) útján biztosítja.

2.§ (1) A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott szempontok figyelembe vételével.

(2) Amennyiben az ellátást igénylő személy vagy törvényes képviselője az ellátás igénybevételéről szóló (1) bekezdés szerinti döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Polgármesternek címzett, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott írásbeli kérelmet terjeszthet elő.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglaltakon kívül a bölcsődei ellátás megszűnik a gyermek folyamatos 4 hétig tartó hiányzása esetén, amennyiben a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: kötelezett) nem él írásbeli jelzéssel a hiányzás okáról, és a visszatérés várható időpontjáról.

3.§ (1) A bölcsődében a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek esetében a kötelezettnek a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2) A bölcsődében az étkezések költsége és díja 2019. évben az alábbi:

	A bölcsődében az ebéd étkeztetés bruttó költsége: 473,-Ft/fő/nap, az ebéd nyersanyagnormája 252,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege  320,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében a reggeli étkeztetés bruttó költsége: 80,-Ft/fő/nap, az ebéd nyersanyagnormája 63,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege 80,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében a tízórai étkeztetés bruttó költsége: 40,-Ft/fő/nap, az ebéd nyersanyagnormája 31,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege 40,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében az uzsonna étkeztetés bruttó költsége: 80,-Ft/fő/nap, az ebéd nyersanyagnormája 63,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege 80,-Ft/fő/nap.


(3) A bölcsődében az étkezések költsége és díja 2020. évben az alábbi:

	A bölcsődében az ebéd étkeztetés bruttó költsége: 510,-Ft/fő/nap, az ebéd nyersanyagnormája 272,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege 345,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében a reggeli étkeztetés bruttó költsége: 85,-Ft/fő/nap, az ebéd nyersanyagnormája 67,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege 85,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében a tízórai étkeztetés bruttó költsége: 45,-Ft/fő/nap, az ebéd nyersanyagnormája 35,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege 45,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében az uzsonna étkeztetés bruttó költsége: 85,-Ft/fő/nap, az ebéd nyersanyagnormája 67,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege 85,-Ft/fő/nap.

4.§ A bölcsődében a kötelezettnek a gondozásért térítési díjat nem kell fizetnie.


5.§ (1) Az önkormányzat által fenntartott Miske Óvoda és Bölcsődében az óvodás gyermekek:
a) ebéd bruttó költsége:    					521,- Ft/fő/nap, 	
b) ebéd nyersanyag normája:					224,- Ft+áfa/fő/nap,
c) a kötelezettet terhelő intézményi térítési díj összege:	bruttó 285,- Ft/fő/nap.
	
(2) Az önkormányzat által fenntartott Miske Óvoda és Bölcsődében az óvódás gyermekek
a) reggeli bruttó költsége:     					90,-Ft/fő/nap.	
b) reggeli nyersanyag normája:					71 ,-Ft+áfa/fő/nap, 
c) a kötelezettet terhelő intézményi térítési díj összege:	bruttó 90,-Ft/fő/nap

(3) Az önkormányzat által fenntartott Miske Óvoda és Bölcsődében az óvodás gyermekek
	a) uzsonna bruttó költsége:     					90,-Ft/fő/nap.
	b) uzsonna nyersanyag normája: 				71 ,-Ft+áfa/fő/nap,
	c) a kötelezettet terhelő intézményi térítési díj összege:	bruttó 90,-Ft/fő/nap.

6.§ Az önkormányzat közigazgatási területén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Hriszto Botev Általános Iskola Felsőörsi telephelyű tagiskolájában (Malomvölgy Általános Iskola 8227. Felsőörs, Körmendy prépost u. 5.)
	ebéd bruttó költsége:			 			683,-Ft/fő/nap,
	ebéd nyersanyag normája:				 	295,- Ft+áfa/Fő/nap,	
	a kötelezettet terhelő intézményi térítési díj összege:	 bruttó: 375,-Ft/fő/nap.

				
7.§ Az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Hriszto Botev Általános Iskola Felsőörsi telephelyű tagiskolájában (Malomvölgy Általános Iskola 8227. Felsőörs, Körmendy prépost u. 5.) a tízórai és az uzsonna étkeztetés bruttó költségét 210,-Ft/fő/nap összegben állapítja meg. A tízórai és az uzsonna étkeztetés nyersanyagnormája 165,-Ft+áfa/fő/nap, a kötelezett által fizetendő térítési díj összege bruttó 210,-Ft/fő/nap.

8.§ (1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Miske Óvoda és Bölcsődében az intézményvezető, a Hriszto Botev Általános Iskola Felsőörsi telephelyű tagiskolájában a tagiskolavezető (a továbbiakban együtt: intézményvezető) az intézményi térítési díj figyelembevételével az igénybe vett étkezések számának, valamint törvényben meghatározott normatív kedvezmények figyelembe vételével állapítja meg.

(2) A kötelezett köteles a személyi térítési díj kiszámításához szükséges,- az intézményvezető által jogszabályban meghatározott - iratokat benyújtani.
(3) Amennyiben az ellátott az étkezést távollét vagy intézményi jogviszony megszűnése miatt nem veszi igénybe, a kötelezett köteles azt bejelenteni és az étkezést lemondani a bölcsődés gyermek esetében a bölcsőde szakmai vezetőjének, óvodás, iskolás gyermek esetében az intézményvezető részére.

(4) Az ellátott távolmaradása idejére jutó térítési díj fizetése alól a kötelezett csak akkor mentesül, ha a bejelentésre az ellátásban részesülő távolmaradását megelőző nap 10 óráig sor kerül.

(5) Az előre befizetett térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani, ha
a) a kötelezett a díjfizetés alól mentesül vagy
b) az étkezési térítési díj összege csökken.

(6) A térítési díjat vissza kell fizetni, ha az ellátott az intézményből végleg eltávozott.

(7) Az személyi térítési díjat készpénzzel lehet megfizetni.


9. §  A Humán Bizottság átruházott hatáskörben dönt gyermekétkeztetés esetén az intézményi térítési díj egyéni rászorultság alapján történő további egyedi mérsékléséről vagy elengedéséről, továbbá a felsőörsi lakóhelyű tanulók szülői által fizetendő térítési díj mérsékléséről vagy elengedéséről.

10.§  (1) A rendelet 2019. november 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az óvodai és iskolai étkeztetés díjáról, nyersanyagnormáiról és térítési díjáról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet



		Szabó Balázs					dr. Hoffmann Gyöngyi
		polgármester					             jegyző



A rendelet kihirdetve: 2019. október 1.

dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző megbízásából:



dr. Könczöl Gábor
kirendeltségvezető







INDOKOLÁS

Az ebéd beszerzésére az önkormányzat beszerzési eljárást folytatott le, annak költsége és díja annak eredménye, a Bakony Gaszt Zrt ajánlattevő ajánlata alapján került meghatározásra. A hidegélelmezés költsége és díja az élelmezésvezető és az intézményvezető javaslata alapján került meghatározásra.

A rendelet 2019. november 1-jétől lép hatályba, a bölcsőde működésének tervezett megkezdésével, azzal, hogy az 2019. és 2020. évre állapítja meg a díjakat.

Jogtechnikailag olyan megoldás született, hogy az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos szabályok e rendeletbe integrálódnak,

Az SZMSZ rendelkezései szerint a rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátom, melynek eredményéről a képviselő-testületet az ülésen tájékoztatni fogom.

A rendeletalkotás, illetve módosítás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet:
A tervezett rendeletalkotásnak jelentősnek ítélt hatásai:
	társadalmi hatása jelentős, hiszen az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásának jogszabályban előírt kötelező formáját valósítja meg,
	gazdasági, költségvetési hatása: az önkormányzatra nézve jelentős, az önkormányzat azonban az intézmény fenntartásával kapcsolatos költségeket a 2019. évi költségvetés tervezésekor már biztosította, az ellátást igénybe vevő szülők részére az ellátásért fizetendő díj nem jelentős, mert az önkormányzat eltekint a gondozásért fizetendő díjtól, az intézményi étkezési díjak pedig a környező bölcsődékhez mérten is mérsékeltek,
	környezeti, egészségi következménye: nincs,
	adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az intézményvezető adminisztratív terhei növekednek,
	a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége van, mert a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a térítési díjakat rendeletben kell megállapítania, ha a bölcsődei ellátást intézménye útján biztosítja az önkormányzat,
	a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.


Felsőörs, 2019. szeptember 17.



									Szabó Balázs
									polgármester

