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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. február 10.–i ülésére 

Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Elfogadásra javasolva mellékelten beterjesztem a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 
rendelet módosítását. 

A Belegi Pitypang Óvoda 2013. január 1. napjától önállóan működő intézményként az 
önkormányzat fenntartásában működik. Az iskolai és az óvodai gyermekétkeztetést a Kutasi 
Önkormányzattól vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) b) pontja szerint a gyermekétkeztetés 
szabályait kell alkalmazni az óvodában, illetve az e) pont szerint az általános iskolai menzai 
ellátás keretében is.  

A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  

Tekintettel arra, hogy az iskoláskorú gyermekek étkeztetését annak a települési 
önkormányzatnak kell biztosítania, amelynek a közigazgatási területén az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott iskola működik, az iskoláskorúakra vonatkozó 
intézményi térítési díjat is meg kell határozni. 

Kutas Község Önkormányzata által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az óvodáskorúak 
illetve iskoláskorúak számára biztosított napi háromszori étkezés nyersanyagköltsége az 
alábbi: 

Óvoda: 
• tízórai    50 Ft.      
• ebéd  177 Ft. 
• uzsonna    34 Ft.      

Összesen:  261 Ft 

Iskola: 
• tízórai    52 Ft.      
• ebéd  177 Ft. 
• uzsonna    34 Ft.      
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Összesen: 263 Ft. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerint: 
 „17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
(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.” 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A beterjesztett módosító rendelet tervezet módosítja a hatályos önkormányzati rendelet 
mellékletében meghatározott intézményi térítési díjat. A vásárolt élelmezésre fedezetet nyújt 
az állami feladatfinanszírozás keretében kapott támogatás. 

Környezeti és egészségi következmények:  

A rendeletnek környezeti hatása nincs, egészségügyi következményei között kiemelendő 
gyermekjóléti alapellátások változatlanul jó színvonalon történő ellátása. A nyersanyagköltség 
alapján megállapított intézményi térítési díj, a hozzárendelt állami támogatás biztosíthatja az 
óvodás és iskoláskorú gyermekek napi kalóriaszükségletének megfelelő, egészséges 
étkeztetését. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek adminisztratív terheket jelentősen növelő hatása nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az intézményi térítési díj megállapításának elmaradása esetén jogszabályt sért az 
önkormányzat, ami törvényességi észrevételt eredményezhet a Somogy Megyei 
Kormányhivatal részéről. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 
egyben a jogszabály indokolását is adják. 

Javasolom a módosító rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. 



#  3

Beleg, 2015. január 30. 

 Tamás Csaba 
 polgármester


