Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2022. május 20.
Véleményezési határidő: 2022. május 30. 12.00 óra
1
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 .../2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei ellátásról és az intézményi gyermekétkeztetésről szóló 
13/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. §
A bölcsődei ellátásról és az intézményi gyermekétkeztetésről szóló 13/2019. (X. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bölcsődében az étkezések intézményi térítési díja az alábbi:)
„a)	A bölcsődében az ebéd étkeztetés intézményi térítési díjának összege bruttó 430,-Ft/fő/nap.
b)	A bölcsődében a reggeli étkeztetés intézményi térítési díjának összege bruttó 100,-Ft/fő/nap.
c)	A bölcsődében a tízórai étkeztetés intézményi térítési díjának összege bruttó 50,-Ft/fő/nap.
d)	A bölcsődében az uzsonna étkeztetés intézményi térítési díjának összege bruttó 100,-Ft/fő/nap.”
2. §
A bölcsődei ellátásról és az intézményi gyermekétkeztetésről szóló 13/2019. (X. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat által fenntartott Miske Óvoda és Bölcsődében az óvodás gyermekek esetében a kötelezettet terhelő ebéd intézményi térítési díj összege: bruttó 385,- Ft/fő/nap.
(2) Az önkormányzat által fenntartott Miske Óvoda és Bölcsődében az óvódás gyermekek esetében a kötelezettet terhelő reggeli intézményi térítési díj összege: bruttó 115,-Ft/fő/nap
(3) Az önkormányzat által fenntartott Miske Óvoda és Bölcsődében az óvodás gyermekek esetében a kötelezettet terhelő uzsonna intézményi térítési díj összege: bruttó 115,-Ft/fő/nap.”
3. §
A bölcsődei ellátásról és az intézményi gyermekétkeztetésről szóló 13/2019. (X. 1.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. §
Az önkormányzat közigazgatási területén a Hriszto Botev Általános Iskola Felsőörsi telephelyű tagiskolájában (Malomvölgy Általános Iskola 8227. Felsőörs, Körmendy prépost u. 5.) esetében a kötelezettet terhelő intézményi térítési díj összege: bruttó 505,-Ft/fő/nap.
7. §
Az önkormányzat a Hriszto Botev Általános Iskola Felsőörsi telephelyű tagiskolájában (Malomvölgy Általános Iskola 8227. Felsőörs, Körmendy prépost u. 5.) a tízórai és az uzsonna étkeztetés esetében a kötelezett által fizetendő térítési díj összege bruttó 270,-Ft/fő/nap.”
4. §
Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.




INDOKOLÁS
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésben arra kapnak felhatalmazást a fenntartó önkormányzatok, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkossanak.  
A Képviselő-testület a bölcsődei ellátásról és intézményi gyermekétkeztetésről szóló 13/2019. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2022. (II.14.) számon alkotott önkormányzati rendelettel és 5/2022. (02.14.) sz. Kp. határozatával a bölcsődei, óvodai ebéd díját 2022. február elsejétől 6,02%-al megemelte.  A tízórai, uzsonna és bölcsődei reggeli díjai nem változtak.
A határozat 3. pontja értelmében a szállítási szerződések módosultak, annak érdekében, hogy a díjak emelésére a jövőben előre kiszámítható módon sor kerülhessen, első alaklommal 2023. április elsejétől.
A határozat 4) pontjában a Képviselőtestület arról döntött, hogy: „amennyiben a veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályok 2022. évben úgy változnak, hogy a települési önkormányzatok lehetőséget kapnak az intézményi térítési díjak emelésre, úgy az önkormányzat kifejezi szándékát, hogy a nyersanyagnorma költségének évközbeni árváltozásának mértékéig 2022. július 1-jétől a díjakat egy alkalommal módosítja, korrigálja”.   
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (1) a) és b) pontja értelmében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig 
a helyi önkormányzat,
b) a helyi önkormányzat által fenntartott
ba) költségvetési szerv,
által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

A jelenleg ismert jogi szabályozás értelmében 2022. július elsejei hatállyal a térítési díjak megemelhetők, ennek érdekében az önkormányzatnak a rendeletét 2022. május 31-ig ki kell hirdetnie. 

Az élelmiszer árakat érintő szakági inflációs ráta a KSH közlése szerint 2022. februárjában 10,1%,  márciusában 13%, áprilisában 15,6% volt.  A három hónap átlaga 13,3% volt, ezért a nettó nyersanyagnormák ilyen mértékű emelésére tettünk javaslatot a szállító felé. A szállító levelében további a teljes szolgáltatási egységárat érintő 9%-os díjemelést kezdeményezett, és a koronavírus által okozott veszélyhelyzetben elmaradt emelés kompenzálást továbbra is érvényesíteni szeretné. Ennek okát a kedvezőtlen piaci hatásokkal (orosz-ukrán háború által kiváltott élelmiszergazdasági nehézségek) indokolta.
Az önkormányzat a szállító kérelmét elfogadta és jelen rendeletével a 2022. július elsejétől átlagosan az ebéd bruttó szolgáltatási egységárait átlagosan 16,4 %-al megemeli, melyen belül a térítési díjak a veszélyhelyzet előtt megállapított díjakhoz képest (a kerekítés szabályainak megfelelően) 24-28%-al emelkednek meg. A reggeli, tízórai és uzsonna térítési díjait a veszélyhelyzet előtti díjakhoz képest átlagosan a kerekítés szabályait figyelembe véve 16,5 %-al tervezi megemelni az önkormányzat.

A díjemelés eredményeképpen július 1-jétől december 31-ig az önkormányzatnak költségvetése terhére további 210 000,-Ft forrást kell biztosítani. A szülők által fizetendő havi térítési díjak gyermekenként (minden napos igénybevétel és a további normatív kedvezmények (pl.: nagycsaládos stb.) nélkül az alábbiakkal emelkedik meg:
iskolás étkezés: 	2900,-Ft/hó/gyermek
óvodás étkezés: 	2300,-Ft/hó/gyermek
bölcsődei étkezés:	2400,-Ft/hó/gyermek

Amennyiben az országgyűlés törvényt alkot arról, hogy a térítési díjakat továbbra se lehessen áthárítani a szülők részére július elsejétől, úgy az önkormányzatnak az újabb díjemelés 2022. évben további 1 194 000,-Ft kiadást eredményezne, a február elsejétől megállapított díjemelés okozta 1553 000,-Ft-on felül.


HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás 
	társadalmi-gazdasági hatása:	a szülők által fizetendő térítési díjak emelkednek, a szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyi alapján további kedvezményt állapíthat meg egyénileg,
	költségvetési hatása: a rendelet indoklásában került ismertetésre,

környezeti következménye: nincs, 
egészségi következménye: nincs,
adminisztratív terheket befolyásoló hatása: emelkedik,
egyéb hatása:	nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendeletet az önkormányzat a piaci viszonyok okozta szükséghelyzetet mérlegelve alkotja meg.


A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 		- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: nincs.

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátom, melynek eredményéről tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Melléklet: tervezett módosításokat, változtatásokat a hatályos egységes szerkezetű rendeletben kimutató önkormányzati rendelet.

Az előterjesztést készítette: dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető


Felsőörs, 2022. május 19.


Szabó Balázs
polgármester



