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Tisztelt Képviselő-testület!
Jánossomorja Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. novemberi képviselőtestületi ülésen fogadta el a 2017. évi munkatervet, melyben meghatározta, hogy 2017.
áprilisában megtárgyalja az étkezési térítési díjak felülvizsgálatát.
Az intézményi térítési díjak összegeit a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti
alapellátásról és az igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
többször módosított 3/2008 (II.28) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza:
„Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a térítési díjak alapjául
szolgáló élelmezési nyersanyag normákat a következő összegekben határozza meg:
Bölcsőde:
-ellátottak:

331.-Ft+ áfa

-alkalmazott, vendég étkezés:

473.-Ft + áfa

-ellátottak ( tízórai, ebéd, uzsonna)

291.-Ft + áfa

Óvoda:

-ebből: tízórai 55Ft + áfa
ebéd: 181 + áfa
uzsonna: 55.-+ áfa
- alkalmazott, vendég étkezés:

473.-Ft + áfa

Iskola:
-ellátottak napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) 315.-Ft + áfa
-ebből: tízórai 59Ft + áfa
ebéd: 197.-Ft + áfa
uzsonna: 59.-+ áfa
-

alkalmazott, vendég étkezés:

473.-Ft + áfa

A felnőtt étkezők által megfizetendő nettó térítési díj összege tartalmazza az étkezéssel
kapcsolatban felmerülő költségeket is.
Az árak az áfát nem tartalmazzák.”
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A konyhák 2016. évi működésének bemutatása:
Bevételek alakulása:
-

állami támogatás: 30.879.-eFt
térítési díj bevételek (nettó): 26.381.-eFt (ebből vendég étkező:8.891.-eFt)

ebből: bölcsőde: 1.317.-eFt
óvoda, iskola: 25.064.-eFt
Mindösszesen bevételek: 57.260-Ft
Kiadások alakulása:
Bölcsőde konyha:
Bér: 5.621.-eFt
Járulék: 1.980.-eFt
Dologi: 7.009.-eFt
Bölcsőde konyha összesen: 11.610.-eFt
Iskola konyha:
Bér: 20.324.-eFt
Járulék: 6.434.-eFt
Dologi: 46.200.-eFt
Beruházások: 866.-eFt
Iskola konyha összesen: 73.824-eFt
Konyhákra költött összes kiadások: 85.434.-eFt
Megvizsgáltuk, a konyha nyersanyag felhasználását WINMENZA program alapján, mely
nyilván tartja a konyha nyersanyag felhasználását. Az óvodában 101,24%, az iskolában 101,9
% a háromszori étkezés nyersanyag norma felhasználása. 2016. évtől az ingyenesen étkezők
szüleik kijelentik a gyermekeiket az étkeztetésről hiányzás esetén, ezért a 2015. évhez
viszonyítva a nyersanyag felhasználása 4%-kal csökkent, mely kb. 1.256.-eFt nyersanyag
megtakarítást jelentett az önkormányzat részére.
A 2016. évi normatíva elszámolás alapján 30.879.610.-Ft állami támogatással számolhattunk a
2016. évben.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az állami támogatás
meghatározásánál nem történt változás a 2015. évhez képest, ezért több mutatószám alapján
állapítja meg a MÁK az étkeztetésre jutó állami támogatás összegét:
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-

függ az étkeztetett gyermekek számától
annak megosztásától, hogy ki fizet teljes árat, 50%-ot vagy ingyen étkező
hány feladat-ellátási helyen folyik az étkeztetés
mennyi az élelmezés nyersanyag költsége
térítési díjak alapján kiszámítja a Mák az elvárt intézményi térítési díj bevételt
a konyhai dolgozók alapilletményétől, az ehhez kapcsolódó járulékaikról
valamint a konyha rezsi kiadásairól.

A 2016. évben a konyha pontos rezsi kiadásait - önálló mérőórák hiánya miatt- a pénzügyi
osztály nem tudja kimutatni, mely nehézséget okoz a konyha tényleges költségeinek
kimutatásán felül a normatíva igénylésnél és az áfa bevallásnál is. 2017. január 1-től az iskolák
működtetését átvették a Tankerületek, ezért a vagyonkezelési szerződésben elfogadott
paraméterek alapján a Tankerület fogja kiszámlázni a konyha rezsi kiadásait.
Véleményünk szerint, amennyiben a térítési díjakat a képviselő-testület megemelné, az állami
támogatás összege arányaiban csökkenne, mivel az intézményi térítési díj alapján elvárt bevétel
(MÁK számítja ki a térítési díjak alapján) nőne, és a konyha rezsiköltségei nem változnának.
Az étkezési térítési díj emelésével csak a szülők kiadásit növelnénk, Önkormányzatunk
többletbevételt nem realizálna.
Határozati javaslat:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (IV.26.) Kt.
határozata
I. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az
intézményi térítési díjak összegeit felülvizsgálta és azokat nem kívánja módosítani.
II. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az
intézményi térítési díjak összegeit felülvizsgálta. A következő irányelvek
figyelembevételével….…………………………..felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő
képviselő-testületi ülésre terjessze elő a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti
alapellátásról és az igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008
(II.28) számú önkormányzati rendelet módosítását.
Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző
Határidő: 2017. május 24
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
szükséges döntést meghozni szíveskedjen.
Jánossomorja, 2017. április 6.
Lőrincz György s.k.
polgármester
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