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Kdszillt: A 2017, november 15. napjdn tartandd KdpviselStestaleti ildsre
Kiszitette : Maller Kinga Intizmdnyi irodavezet6

T6rry: Javaslat a Budapest Friv6ros XVI. kertileti
Onkormrinyzat tulajdon6ban 6116 k6znevel6si
int6zmdnyekben alkalmazand6 dtkezdsi tdritdsi
dijakr6t sz6l6 rendelet m6dositrisrfua

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormanyzat tulajdondban rill6 k<izneveldsi int6zmdnyekben
alkalmazand6 dtkezdsi tdritdsi dijak6t sz6l6 312017. ( l1l. 27. ) rinkormrtryzati rendelet
(tovdbbiakban: Rendelet) lutalmazza az 6vod6kban, iskokiLkban fizetend6 gyermekdtkeaet6s dij6t.

A gyermekek v6delmdr6l 6s a gy6miigyi igazgat6sr6l sz,6l,6 1997 . 6vi )C(XL tdrvdny
(tov6bbiakban GlM.) tdrit6si dijr6l sz6l6 146 ds l5l. $ -ai keretet adnak a t6rit6si dijak
meg6llapit6srihoz: I szerint a gyermekdtkeaetds tdrit6si dijfnak alapja az etkez5sre forditott
nyersanyagar, ami AFA-val n6velend6.
2016 €v v6.gdn az Onkormrinyzat kdzbeszerzdsi eljririst folytatott le, melynek eredmdnyekdnt a

nyertes Junior Zrt a$nlata alapjan a nyersanyagiir jtlius I -j6t6l emelkedett. Ed az ilrv{ltozilsl az

Onkorm6nyzat az elmirlt hrirom h6napban nem hrlritotta rit a sziil6ke. Ennek indoka az volt, hogy
meg akartuk n€zni, a nyersanyagdLr emelkedds eredmdnyez-e val6di szinvonal-ndvekeddst. A
visszajelzdsek alapjin az dtelek v6ltozatossdga, gyermekek k6r6ben a kedvelts6ge n6tt.
Egy kor6bbi, az igdnybevev6k k<irdben vdgzett kdzv6lem6ny kutatiis eredmdnye azt mutatja, hogy
a sziilok hajland6ak lenndnek magasabb riLrat fizetni a magasabb szinvonal drdek6ben.
Ez alapjin rigy vdlem, nem cdlszeril tovribbra is dwdllalni az rirkiil6nbdzetet, ktil6nds tekinteftel
arra, hogy a sziil<ik 6ltal fizetend<i t6rftdsi dij 2015 6ta nem emelkedett.
Az Onkormrinyzatnak ugyan lehet6s6get ad arra a Gyfi 147. $ (4) bekezd6se, hogy a nyersanyagar
AfA-val n6velt 6sszeg6n6l alacsonyabb tdritdsi dijat szabjon meg, a j6v<ire n6zve javaslom, hogy

a mindenkori nyersanyagiirhoz kdsstik a teritdsi d(j 6sszegdt, igy lehetos6g van a min6sdg
ndveldsdre a nyersanyagra forditott Ssszeg iiltal.

Az Onkormriny zat el6zo szerz6d6seiben megiillapitott nyersanyagarak 6s a jelenleg 6rvdnyben

l6v6 nyersanyagrirak a kdvetkez6k:
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6vodai ell6t6s

napi h6romszori dtkezds 295 375 331 420 L72v. 8 250 Ft 990 Ft

256 325 282 358 TLO% 7 150 Ft 726 Ft

csak ebid 271 275 237 294 101v. 6 050 Ft 418 Ft

6ltal6nos iskolai ell6t6s

napi h6romszori Ctkezcs 485 558 tt5% 10 670 Ft

csak ebdd 252 320 285 362 773% 7 040 Ft

gimneziumi ell6t6s

ebdd 280 3ss 28s 362 102v. 7 810 Ft 153 Ft

napi ketszeri dtkezCs

382 439 1 606 Ft

924 Ft
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Ugy gondolom, hogy a fentiekben dsszefoglalt, itlagosan I I %-os 6remel6s elfogadhat6.

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. dvi CXXX. tdrvdny 17. $-6ban foglalt el6zetes hatiisvizsg6lat
6sszefoglaliisa:

A v6grehajtds felt6telei: A tervezet az 6nkormrinyzat sziimara nem jelent t6bblet feladatot.
A tdrsadalmi hat{sok tisszefoglaldsa: A tervezetnek szdmottev<i tarsadalmi hatSrsa nincs.
Tdrsadalmi kdlts6gek: A tervezet a t6rsadalom sziim6ra kis mdrtdkii kdltsdgndvekeddst jelent. Az
ig6nybevev6k elviselhet6 mdrtdkben fizetnek magasabb dijat a szolgriltatris igdnybe v6tel66rt.
Kiitts6gvet6si hatisok: A tervezet a2017. €vi krilts6gvet6sre gyakorol hatiist, meghat toz6 az

int6zmdnyek bev6teleire n6zve.
Eg6szs6gtggri hatdsok: Nincsenek kimutathat6 eg6szsdgtigyi hatrlsok.
Kdrnyezeti hatdsok: Nincsenek kimutathat6 kdmyezeti hatiisok.

K6rem a Tisztelt K6pviseld-testiiletet, hory az el6terjeszt6st tirgyalja meg 6s hozza meg
diint6s6t!

Rendeleti javaslat: Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pvisel6testiilete
megalkotja a Budapest F6vrlros XVL ker0leti Onkormrfuryzat tulajdondban
rill6 kdznevel6si intdzm6nyekben alkalmazand6 dtkezdsi t6ritdsi dijakr6l
szbl6 312017 . (lll. 27 .) dnkormrinyzati rendelet m6dositrlsar6l sz6l6
....12017 . (... . . . ) dnkormanyzati rendeletdt.

(min<lsitett sz6tdbbsdget ig6nyel az SZMSZ 18. $ (2) bekezd6s a) pontja
alapjin)

L{ttam

AnCS

Jegyzo

TArryalisra kijeliilt bizotts6g: Ktiznevel6si, Ilirisig- 6s Gyermekv6delmi Bizottsig

Mell6klet:
1. sz. mell6klet: a Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete megalkotja

a Budapest F6vrlros XVI. kertileti Onkorm6nyzat tulajdonrlban 6lt6 kdz-nevel6si

intezm6nyekben alkalmazand6 dtkezdsi teritdsi dijakr6l sz6l6 rendelet m6dositisrir6l sz6l6

rendelet-tervezet

Budapest, 2017. oktdber 27.
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Budapest F6vrlros XVL keriileti Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek

...12017. ( ) iinkormdnyzati rendelete

a Budapest F6viros XVI. keriileti 6nkormdnyzat tulajdoniban 6116 ktiznevel6si
int6zm6nyekben alkalmazand6 6tkez6si t6rit6si dijakr6l sz6l6 312017. ( III. 27. )

tinkormdnyzati rendelet m6dosit{sd16l

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormanyzat Kdpvisel6+estiilete az Alaptdrvdny 32. cikk (2)

bekezd6s6ben kapott felhatalmazhs alagin, 6s a gyermekek vddelm6rol 6s a gydLrntigyi

igazgatrisr6l sz6lo 1997. 6vi XXXI. tdrvdny 29. $ (l) 6s (2) bekezd6sdben meghatiirozott
feladatkdrdben eljrirva a kdvetkez<iket rendeli el:

r.s

A Budapest F6v6ros XVI. keriileti OnkormriLnyzat tulajdon6ban 6116 kdznevel6si intdzmdnyekben
alkalmazand6 6tkez6si t6rit6si dijak6l sz6l6 312017. (111.27.) dnkorm6nyzati rendelet 2. $ (a), (b)
6s c) pontjai helydbe a kdvetkez<i rendelkezdsek ldpnek:

,,a) Ovodai ellitris
aa) napi hrlromszori dtkezds
ab) napi kdtszeri dtkezds
ac) csak ebdd

b) Altalinos iskolai elkitris
ba) napi hiiromszori 6tkezds
bb) csak eb6d

c) Szerb Antal Gimnrlzium
ca) ebdd

E rendelet 201 8. janurir I . napjrin l6p hatilyba.

Ancsin L6szl6
jegtz6

420,- Ft
358- Ft
294,- Ft

558,- Ft
362,- Ft

362,- Ft."
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Alta16nos indokol6s

A rendelet megalkotiisa az dnkormrinyzat eltal fenntartott 6vodrikban 6s a tulajdon6ban 6116

iskoltLkban nyfjtott gyermek6tkeztetds tdritdsi dij v6ltoztat6s6t tzrtalmazza.

R6szletes indokolds

l.s

Arr6l rendelkezik, hogy mikdnt m6dosuljanak a t6rit6si ddak.

2.S

Hatalyba l6ptet6 rendelkez6st tartalmaz.


