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S z é k h e l y é n 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A törvényi szabályozás értelmében az önkormányzatnak a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjának megállapítására évente két alkalommal van lehetősége. Célszerű az 
emelésére irányuló javaslatot – ahol erre a jogszabály lehetőség biztosít - a költségvetési 
koncepció készítésekor előterjeszteni, így a költségvetési javaslat már az eldöntött  
normaemeléseket tudja figyelembe venni.  
 
Az intézmények az alábbiak szerint elkészítették a normaemelésre vonatkozó javaslatukat, 
melyek figyelembe vételével teszek előterjesztést a 2010. évi nyersanyagnorma 
meghatározására.  
 
A Központi Gyermekélelmezési Konyha normaemelésre vonatkozó javaslata a 67/2007. 
VII.10.)GKM-EÜM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletében foglalt napi energia és 
tápanyagi beviteli, illetve élelmiszer felhasználási ajánlások betartásával készült. Ennek  
megfelelően a heti étrendeket az évszakhoz igazodóan állítják össze, szezonális gyümölcsök, 
zöldségek kerülnek felhasználásra a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan. Az 
energia- és tápanyag felhasználást rendszeresen ellenőrizték. 
 
Az élelmezést nyújtó intézményekben lefolytatott  belső ellenőrzések tapasztalata  szerint a 
Központi Gyermekélelmezési Konyha 2009. évben az óvodai étkeztetés tekintetében 
betartotta az előírt nyersanyagnormát, április és július hónapban minimális túllépés volt 
tapasztalható, amit a többi hónapok megtakarítása fedezett.  
 
Az általános iskolai étkeztetés vonatkozásában az év második negyedévében fordult elő 
normatúllépés a primőr zöldségek, valamint a korai gyümölcsök étrendbe történő beiktatása 
miatt, amit a következő hónapok megtakarításaival korrigáltak.  
 
A középiskolások részére a felújítási munkálatok miatt csak márciustól készült étel, ez idő 
alatt az előírt normát nehezen lehetett  betartani, március és június hónapok kivételével 
túllépés tapasztalható, amely nem a helytelen étlaptervezés, hanem a folyamatos 
áremelkedések következménye. 
 
Az intézmény normaemelésre tett javaslatát figyelembe véve az óvodai étkeztetés 6,6 %, 
általános iskolai étkeztetés 6,25 %, középiskolások esetében pedig 3,3 %-os emelésre 
teszek javaslatot, mellyel a belső ellenőr is egyetértett. 
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A bölcsőde is a 67/2007 (VII.10.) GKM-EÜM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletének 
„A” táblázata szerint készíti az ételeket, mely szerint az 1-3 éves gyermekek részére napi 
1350 kcal az irányadó. 
 
A vegyes táplálásnál figyelembe veszik az évszak adottságait, kerülik a konzerveket, főleg a 
tartósítószer miatt. Ennek érdekében a részétkezésekhez gyakran házilag készítik a 
húskrémeket. Az étrend összeállításában az intézmény gyermekorvosa is részt vesz. 
 
Tapasztalat, hogy a családban eltér a gyermekek étkezési szokása a fejlettségük és igényük 
szerinti szükségestől. Ezért az intézmény a szülőkkel együttműködve, tudatosan, szakmailag 
megalapozottan próbálja formálni az egészséges táplálkozási szokások kialakítását, az igényes 
étkezési kultúra elsajátíttatását. 
 
Az ételek elkészítéséhez a nyersanyagot kiskereskedőktől vásárolják, a húst a Központi 
Gyermekélelmezési Konyha szállítja részükre. 
 
Az ellenőri jelentés szerint a Bölcsőde az év eddigi szakaszában megtakarítást ért el az 
ellátottak nyersanyagnormájánál, ebben szerepet játszott az a változtatás, hogy a hús 
beszerzése a Központi Gyermekélelmezési Konyhán keresztül történik, így olcsóbban tudnak 
hozzájutni, mintha kiskereskedelem útján vásárolnák.  
 
Az intézmény a bölcsődei étkeztetésre vonatkozóan 6,6 %-os normaemelésre tett javaslatot, 
amit a belső ellenőr is reálisnak ítélt meg. 
 
A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjak esetében a törvények 
kedvezményeket biztosítanak szociális rászorultság alapján azok számra, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, ingyenes az ellátás a bölcsődében, az óvodában, 
valamint 2010. január 1-jétől már az általános iskola 1-7. osztályában.  
Emellett 50 %-os térítési díj kedvezményben részesülnek a fenti körbe nem tartozó, de 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, a három- és több 
gyermekes, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok. 
 
A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások tekintetében (Gondozási Központ, dr. 
Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Családsegítő Központ, Hajléktalan Segítő Központ) 
megállapított intézményi térítési díjak módosítására a jogszabályi előírások szerint 2010.  
márciusában kerülhet sor. 
 
Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot normaemelésre, a helyi rendelet módosítására. 
 
A helyi szabályozás módosítására vonatkozó másik javaslat az adósságkezelési szolgáltatás 
rendelkezéseire vonatkozik. Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők száma 
nagymértékben megnövekedett  2009-ben, amellyel megelőzhető a családok lakhatással 
kapcsolatos eladósodása, legyen szó pénzintézeti tartozásról, vagy rezsielmaradásról. Főképp 
pénzintézeti tartozások esetében gyakran találkozunk olyan családokkal, ahol az egy főre eső 
jövedelem miatt nem tudunk segítséget nyújtani, mert a rendeletben meghatározott 57.000-Ft-
os jövedelemhatárt meghaladják, de körülményeiket megvizsgálva megállapítható, hogy 
önhibájukon kívül kerültek rossz anyagi körülmények közé, és külső segítség nélkül 
gondjaikat nem képesek megoldani. Az adósságkezelési szolgáltatás helyi rendelkezései 
méltányossági lehetőséget biztosítanak abban az esetben, ha nagyobb a  lakások alapterülete a 
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meghatározottnál, de nem engedik az eltérést a jövedelemhatár esetében. Az előzőekre 
figyelemmel teszek javaslatot a jövedelemhatárra vonatkozó méltányossági lehetőség 
beépítésére, mellyel lehetőség nyílik egyedi elbírálás alapján a támogatás biztosítására. Az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója a javasolt méltányosság beépítésével 
számol. 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális étkeztetés esetén a tárgyévre vonatkozó nyersanyagnorma összegét – a Központi 
Gyermekélelmezési Konyha szakmai javaslatát figyelembe véve – a Képviselő-testületnek 
határozatában kell kimondani. 
 
A Konyha az előző évi adatok figyelembevételével áttekintette a szociális étkeztetés 
költségeit. 2009. évben nem történt normaemelés az idősek étkeztetésénél, viszont annak 
érdekében, hogy a ételek minőségének és mennyiségének színvonalát megőrizhessék, 2010. 
évre 3,3 %-os normaemelésre tett javaslatot a belső ellenőrrel egyetértésben.  
 
Az előzőeknek megfelelően terjesztem be a szociális és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
rendeletek módosítására vonatkozó, valamint a nyersanyagköltség megállapítására irányuló 
határozati javaslatot, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak elfogadására. 
 
…./2009…..Kt. 
Tárgy:  A szociális étkeztetés 2010. évi nyersanyagnormái 

 
H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 
A Képviselő-testület – a Központi Gyermekélelmezési Konyha szakmai javaslata alapján – a 
szociális étkeztetés esetében 2010. évre az alábbi nyersanyagnormát határozza meg: 
 

a) reggeli     154,-Ft 
b) ebéd         320,-Ft 
c) vacsora    200,-Ft. 
 

A határozatról értesítést kapnak: 
 

1. Szentes Város Polgármestere 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda  
3. Központi Gyermekélelmezési Konyha Vezetője 
4. Szentes Városi Bölcsőde Vezetője  
5. Gondozási Központ Vezetője 
6. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Vezetője 
7. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Számviteli és Tervezési Iroda 
8. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 

 
Szentes, 2009. november 10. 
 

Szirbik Imre 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
.........../2009........ÖR. a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT., valamint a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 24/1999. (IX.3.) KT 

rendeletek módosításáról 
 

1. § 
A pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
25/1999.(IX.18.) KT rendelet 2. számú melléklete a következőképpen módosul: 

2. sz. melléklet 
Étkezések  Bölcsőde  Központi Konyha  

Ált.Isk.      
Koll.              óvoda             ált. iskola        középisk. 

Reggeli(Ft)  
 

110   110 

Tízórai(Ft) 62 
 

67 62 67  

Ebéd(Ft) 203 
 

213 203 213 280 

Uzsonna(Ft) 55 
 

60 55 60  

Vacsora(Ft)  
 

200   200 

Napi norma 
összesen(Ft) 

320 650 320 340 590 

A fizetendő térítési díj a fentiek szerinti nyersanyagnormának  a mindenkori áfá-val növelt 
összege. A számlázásnál a kerekítés szabályai szerint kell eljárni. 
 
 

2. § 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
24/1999. (IX.3.) KT rendelet 32. § (2) bekezdése a következőképpen módosul: 
 
32. § (2) Kivételes méltányosságból a rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott 
lakásnagyságtól, valamint az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelemhatártól  
el lehet térni. Különös méltánylást érdemlő helyzet: 

a) ha a  kérelmező idős, egyszemélyes háztartásban lakik, vagy  
b) a családban kiskorú gyermek tartásáról gondoskodnak, vagy 
c) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés, 
d) nagyobb összegű, váratlan, és önhibán kívüli kiadások, 
e) munkanélküliség, 
f) elemi károsultság, baleset. 

3. § 
 
(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
   Dr. Sztantics Csaba sk.                                                                   Szirbik Imre sk. 
                 jegyző                                                                                    polgármester 


