Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének
41/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelete az élelmezési
nyersanyagköltség meghatározásáról
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1.
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 1-jével az élelmezést is nyújtó
intézményekben alkalmazható nyersanyagköltségeket a 62/2011.(VI.30.) VM rendelet, a 37/2014.
(IV.30.) EMMI rendelet alapján és a nyersanyagköltségek emelkedését figyelembe véve az alábbiak
szerint állapítja meg.
2019. évi napi nyersanyagköltség (ÁFA nélkül Ft-ban):
Bölcsődék
Alapszolgáltatás
ebből:
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
Speciális bölcsődei csoport
Speciális bölcsődei csoport (3-6 éves korig)
Fejlesztő Napközi Otthon (18 éves korig)
ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna
Fejlesztő Napközi Otthon (18 éves kor felett) és
Fogyatékosok Napközi Otthona
ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna
Idősek Otthona és Klubja

389,96,35,191,67,389,424,466,119,246,101,740,740,173,386,181,650,-

Gazdasági Hivatal
Nem bentlakásos intézményekben:
óvoda (3-6 éves)
tízórai
ebéd
uzsonna
3x

72,200,67,339,-

iskola (7-10 éves)

iskola (11-14 éves)

74,216,70,360,-

76,237,73,386,-

iskola (15- évestől)
76,314,73,463,-

Bentlakásos intézményekben:
óvoda (3-6 éves)
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
5x

117,72,200,67,147,603,-

iskola (7-10 éves)

iskola (11-14 éves)

131,74,216,70,162,653,-

145,76,237,73,176,707,-

iskola (15- évestől)
145,76,314,73,202,810,-

Diétás étkeztetés
óvoda (3-6 éves)
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
5x

140,90,270,80,170,750,-

iskola (7-10 éves)

iskola (11-14 éves)

180,90300,80,180,800,-

160,120,320,180,190,900,-

Intézményi felnőtt dolgozó (minden érintett intézmény esetében):

iskola (15- évestől)
170,150,330,140,210,1.000,324,-

2. §
(1)

A térítési díjak megállapításánál a szociális helyzetük miatt rászorulók a vonatkozó
jogszabályok alapján támogathatók.
(2) A köznevelési intézmények esetében a diétás étkeztetés során fizetendő térítési díjak
megegyeznek a bentlakásos és nem bentlakásos intézményekben fizetendő térítési díjakkal.

3. §
(1) Ezen rendelet 2019. január 1-jével lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 28/2017. (XI.24.) számú
rendelet hatályát veszíti.

(2) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon - a jegyző gondoskodik.
Vác, 2018. november 22.

Fördős Attila

Deákné dr. Szarka Anita

polgármester

jegyző

INDOKOLÁS
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek egy része élelmezési feladatokat is ellát. A
Képviselő-testület jogosult az intézményeiben alkalmazandó nyersanyagnorma meghatározására,
amelynek során figyelemmel kell lenni az energia-és tápanyag beviteli, illetve a táplálkozásegészségügyi követelményekre. Az élelmezésvezetők által megadott nyersanyagnorma ajánlások
alkalmazásával az előírt jogszabályi követelményeknek eleget tesz a Képviselő-testület.

1. sz. melléklet
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagköltség
meghatározásáról szóló 41/2018. (XI.23) önkormányzati rendelet megalkotásához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)
1. Társadalmi hatások:
A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nincsenek.
2. Gazdasági, költségvetési hatások:
A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának költségvetés kihatásai vannak. A napi nyersanyag
költségek a 2018. évi adatokhoz képest az élelmezésvezetők javaslatai alapján maximum 3%-al
emelkednek.
3. Környezeti hatások:
A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának környezeti következményei nincsenek.
4. Egészségi követelmények:
A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásával a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet táplálkozásegészségügyi előírásainak eleget teszünk.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhei nincsenek.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A 62/2011.(VI.30.) VM rendelet, illetve a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet alapján szükséges a
helyi rendelet megalkotása.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

