
 

 

3. sz. előterjesztés 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) és (2) bekezdésében, valamint a 29. § (1) és 

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. 

mellékletében foglalt táblázat „Óvoda” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 

Óvoda    588 

” 

2. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. 

mellékletében foglalt táblázat „Általános iskola” sora és „középiskola” sora helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„ 

Általános iskola 158 374 158 690 

középiskola 158 374 158 690 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza az étkeztetésért az óvodában és iskolában 

fizetendő térítési díjakat. Az intézményi térítési díjak összegének emelését az 

azokat megalapozó  nyersanyagköltségek, valamint az általános üzemeltetési költségek 2022. évben 

bekövetkezett folyamatos és jelentős mértékű emelkedése indokolja. 

Az intézményi gyermekétkeztetés esetében 25%-os nyersanyagnorma emelést, ezáltal térítési díj 

emelést tartalmaz a rendelet-módosítás. A nyersanyag norma emelését az élelmiszerek beszerzési 

árának rendkívüli emelkedése tette szükségessé. A KSH által közzétett éves inflációs adatok alapján 

2022. októberében az élelmiszerek ára 40%-kal emelkedett, ezen belül a tojás (87,9%), a kenyér 

(81,4%), a tejtermékek (75,4%), a sajt (74,7%), a vaj és vajkrém (71,6%), a száraztészta (58,6%), a 

margarin (58,0%), a péksütemények (54,7%) és az édesipari lisztesáru (53,4%) drágult. 

A rendeletet 2023. február 1. napján javaslom hatályba léptetni. 

  

Marcali, 2023. január 13.  

  

                                                                            Schuller Tibor 

                                                                            polgármester 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy a 

gyermekétkeztetésért fizetendő térítési 

díjak megállapításának, mértékének, 

igénybevételének és a megfizetés 

elmulasztásának szabályait rögzítse. 

van nincs nincs Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

A nyersanyag norma emelését, amely az intézményi térítési díj alapja, az élelmiszerek beszerzési árának rendkívüli emelkedése teszi szükségessé.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

a rendeletalkotás elmaradása esetén az étkezési térítési díjakkal összefüggésben megnövekedett kiadások a költségvetés számára előre nem látható és nem tervezett 

kiadás növekedést okoznának. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


