
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. március 16.

Javaslat Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  közoktatási
intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési
díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosítására

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. március 13.
pénzügyi bizottság 2017. március 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. március 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. március 13.

A     napirendi     pont     rövid     tartalm  a: A rendelet módosítását a személyi térítési díjhátralékok esetén a behajtási
eljárás megindítási összeghatárának megemelése indokolja, összhangban az önkormányzat fenntartásában
működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló önkormányzati rendelettel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézmény- Iktatószám: 7316/2017.
igazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.  Igazgató/Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála 

s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k. 

Észrevétel:  Van  /NincsEllenőrzés  dátuma:  2017.
03.02.
Leadás dátuma: 2017. 03.01.

Amennyiben  van:  „Indokolt,  hogy  a  Közgyűlés
időszakonként kapjon számszaki tájékoztatást a meg
nem térült szolgáltatás összegéről.”

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Sürü Renáta s.k.

Leadás dátuma: 2017.03.02. Ellenőrzés dátuma: 2017.03.03.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:





J A V A S L A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási
intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési

díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I.
Általános indokolás

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2015-ben  arról  döntött,  hogy  a  szociális,  a
gyermekjóléti és a köznevelési intézményekben az ellátás igénybevétele során keletkező térítési
díjhátralék  ügyekben,  a hivatalos  irat  tértivevénnyel  történő  mindenkori  postázási  költségének
tízszeresét  (2015-ben  3300  Ft  volt)  el  nem  érő  összegű  térítési  díjhátralék  esetén  nem  indít
behajtási eljárást, mivel ezeket eredményesen nem lehet érvényesíteni, mert a megtérülésükkel
kapcsolatban felmerülő költségek nagyságrendje nincs arányban a követelés várhatóan behajtható
összegével, vagy csak többletköltség felmerülését eredményezik. A rendelkezés 2015. június 1.
napján lépett hatályba.

A hivatalos  irat  tértivevénnyel  történő  postázási  költsége  2017-ben  360  Ft,  azonban  az  eltelt
időszak gyakorlati tapasztalatai alapján célszerű ezt az összeghatárt még feljebb emelni.
Az előkészítő osztály az összeghatárt nem a postázási költség arányában határozza meg, hanem
pontos összegben, 10.000 Ft-ban javasolja megállapítani.

A települési önkormányzat által a köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetést biztosítására
vonatkozó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.
§-a alapján a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a személyes gondoskodásért
fizetendő térítési díjak mértékét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit
és  módjait.  A  személyi  térítési  díj  összege  önkormányzati  intézmény  esetén  a  fenntartó
rendeletében foglaltak szerint,  egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető,  illetve
elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

Fentiek  alapján  a  közoktatási  intézményekben  alkalmazandó  napközbeni  ellátás  keretében
biztosított  étkeztetési  térítési  díjairól  szóló  37/2013.  (XI.22.)  önkormányzati  rendelet  vonatkozó
rendelkezését módosítani kell.

II.
Részletes indokolás

1.  §  A közoktatási  intézményekben  alkalmazandó  napközbeni  ellátás  keretében  biztosított
étkeztetési  térítési  díjairól  szóló  37/2013.  (XI.22.)  önkormányzati  rendelet  6.  §  (2)  bekezdését
módosítja,  azaz  amennyiben  a  gyermekétkeztetés  igénybevétele  során  a  személyi  térítési
díjhátralék  összege  nem  haladja  meg  a  10.000  Ft-ot,  úgy  a  díjhátralék  behajtása  iránt  az
önkormányzat nem indít eljárást.



2.  §  A  módosítás  2017.  május  1.  napján  fog  hatályba  lépni,  és  technikai  dereguláció
eredményeként  az  azt  követő  napon  hatályát  veszti,  mivel  a  módosító  rendelet  rendelkezései
beépülnek az alaprendeletbe. 

Az előterjesztést a törvényességi ellenőrzés szakaszában a Költségvetési és Pénzügyi Osztály
véleményezte, amely vélemény szerint  „Indokolt,  hogy a Közgyűlés időszakonként kapjon számszaki

tájékoztatást a meg nem térült szolgáltatás összegéről.”

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az előterjesztést a 2017. március 13-i rendkívüli
ülésén tárgyalta.
A pénzügyi bizottság az előterjesztést a 2017. március 13-i rendkívüli ülésén tárgyalta.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2017. március 13-i rendkívüli ülésén
tárgyalta.
Az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság a  rendelet-tervezetet  a 2017.  március  13-i  rendkívüli
ülésén tárgyalta.
Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően került sor, a bizottságok véleményét a
bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



Az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
 ..../2017. (…..) önkormányzati rendelete

a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított
étkeztetési térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.  §  (1)-(2)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  közoktatási
intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési díjairól
szóló  37/2013.  (IX.18.)  önkormányzati  rendelet  6.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a gyermekétkeztetés igénybevétele során a személyi térítési díjhátralék összege
nem haladja meg a 10 000 Ft-ot, úgy a díjhátralék behajtása iránt a fenntartó – általános iskola és
középiskola esetében az étkeztetés biztosítására kötelezett  önkormányzat  – nem indít  eljárást.
Ebbe az intervallumba eső díjhátralékot a fenntartó – általános iskola és középiskola esetében az
étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat – elengedi és erről az értesítést követő 15 napon
belül tájékoztatja az érintett intézmény vezetőjét.”

2. §  Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor
polgármester

 dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék: A rendelet 2017. március 17-én kihirdetésre kerül. 

                                                                                       dr. Sürü Renáta
                                                                                               jegyző

    


