Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2a)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott Nagyközségi Önkormányzati
Bölcsődében,
b) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott Cibakházi Napsugár Óvodában
c) A Szolnoki Tankerület által fenntartott, Damjanich János Általános Iskolában
gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekekre, tanulókra, valamint a térítési díj
megfizetésére kötelezettekre.
(2) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat a Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási
intézmény által üzemeletetett konyha közreműködésével biztosítja az (1) bekezdésben
meghatározott intézményekben a gyermekétkeztetést.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó térítési díjak költségeit az Önkormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.
2. §
(1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A térítési díj fizetésére vonatkozó normatív kedvezményeket külön jogszabályok
határozzák meg.
(3) A térítési díjakat tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.
3. §
(1) A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege a bölcsődében: 0, - Ft/ellátási nap
4. §
(1) Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2016. (II.
25.) önkormányzati rendelete.
(3) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
Cibakháza, 2017. március 1.
Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetve: 2017. március 2-án.
Török István
jegyző
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1. melléklet a 4/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelethez[
A gyermekétkeztetés térítési díjainak mértéke

A

B
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2. Bölcsőde

2.

3.
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C
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D
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340

432

280

tízórai

81

81

102,87

ebéd

185

185

234,95

uzsonna

74
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90
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114,30

153
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153

*az intézmény fizeti
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INDOKOLÁS
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2017.(III.02.)
önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vételre került a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben
foglalt szabályok, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételheti meg az
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény
alapján nem lehet ellentétes.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
A Rendelet hatályát határozza meg.
A rendelet 2. §-ához
A fizetendő térítési díjakat állapítja meg és a fizetés határidejét.
A rendelet 3. §-ához
A bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összegét állapítja meg.
A rendelet 4. §-ához
A hatálybalépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
meghatározottakra, célszerű minél előbb hatályba léptetni.

Tekintettel

a

rendeletben
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Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint
összegezhetők:
I. A tervezett rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet elfogadásának mérvadó
társadalmi hatása nincsen. A szolgáltatási önköltség megállapítása és az intézményi térítési
díjak 2017. évi összegének megállapítása jelen esetben nem minden esetben jár együtt az
igénybe vevők által fizetendő térítési díjak emelésével.
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: A tervezetben
foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
III. A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A tervezet elfogadása
adminisztratív többletterhet nem jelent.
IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény előírásai szerint a szolgáltatási önköltséget április 1 -jéig kell
megállapítani az arra jogosult szervezetnek.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet
pénzügyi, személyi, szervi és tárgyi feltételt nem igényel.
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