ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.20.)
önkormányzati rendeletben szabályozott díjtételek felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Vén Attila polgármester
Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben
foglaltak értelmében a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért
fizetendő térítési díjat évente felülvizsgálja.
A fentieknek megfelelően időszerű a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018.
(IX.20.) önkormányzati rendeletben szabályozott díjtételek felülvizsgálata.
A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletére, illetve a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a polgármester jogosult
döntést hozni a veszélyhelyzetben a fenti kérdésben.
A fentiekre tekintettel a felülvizsgálat eredményeképpen a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina Község Önkormányzat Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében eljáró Vén Attila polgármester a díjtételek mértékének
megváltoztatásáról döntött.
Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2020. (XII.10.) rendelet-tervezete
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Medina, 2020. december 4.

Vén Attila sk.
polgármester

1.oldal, összesen: 8

1. számú melléklet

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
szóló …/2020 (XII.10.) rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelettervezetet az alábbiak szerint indokolom:
A rendelet meghozatalára 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben 7.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján kerül sor.
A rendelet a gyermekétkeztetés térítési díjain változtat.
Részletes indokolás:
1. §-hoz: A rendelet 1. számú melléklete a gyermekétkeztetés térítési díjain változtat.
2.§-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
HATÁSVIZSGÁLAT
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
szóló …/2020 (XII.10.) rendelet-tervezethez
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az étkezési térítési díjak mértékének nagymértékű
emelése esetlegesen azt a hatást válthatja ki, hogy az étkeztetést kevesebben veszik igénybe, így
kapacitás csökkenés következhet be. Az étkezési térítési díjak változatlanul hagyása mellett viszont
a szolgáltatást nyújtó önkormányzat kerülhet nehéz anyagi helyzetbe.
Költségvetési hatása: az önkormányzat amennyiben az árváltozásokra nem talál plusz forrást úgy
a közétkezéshez nagyobb összeget kell biztosítania a saját forrásaiból e célra.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a képviselő-testület saját döntésén alapul.
A jogalkotás elmaradásának következményei: nem releváns.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak.
Kölesd, 2020. december 4
dr. Herczig Hajnalka
jegyző
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MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
......../2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet-tervezete
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletére tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina Község
Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljáró Medina község polgármestere az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében,
továbbá a 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2.§
Jelen rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
Kölesd, 2020. december 9.
Vén Attila
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2020. december 10.
dr. Herczig Hajnalka
jegyző
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1. melléklet a …/2020 (XII.10.) önkormányzati rendelethez

BÖLCSŐDEI ÉTKEZTETÉS
Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési
díj összege (Ft)
Nettó

Bruttó

1.

Reggeli

85

108

2.

Tízórai

95

121

3.

Ebéd

195

247

4.

Uzsonna

95

121

5.

Összesen:

470

597

ÓVODAI ÉTKEZTETÉS
Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési
díj összege (Ft)
Nettó

Bruttó

1.

Tízórai

115

146

2.

Ebéd

225

286

3.

Uzsonna

100

127

4.

Összesen:

440

559

ISKOLAI ÉTKEZTETÉS
Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési
díj összege (Ft)
Nettó

Bruttó

1.

Tízórai

145

184

2.

Ebéd

245

311

3.

Uzsonna

125

159

4.

Összesen:

515

654
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ELŐTERJESZTÉS
2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
Medina Község Önkormányzata
2021. évi belső ellenőrzési terv szöveges indoklása
1. Bevezetés
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29. és 48. §-ának megfelelően a belső ellenőrzési vezető
az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével
készíti el az éves ellenőrzési tervet.
Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított
prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.
Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési
terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni
kell.
A Bkr. értelmezésében a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és
eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső
kontrollrendszerének hatékonyságát.
Az Áht. 70 §. (2) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső
szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva
megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg.
A Bkr. határozza meg azokat a feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzatnak és hivatalának a
belső kontrollrendszer megszervezése és működtetése keretében el kell végeznie; továbbá a
hivatkozott jogszabályok rendelkeznek arról is, hogy a belső kontrollok körében gondoskodni kell
a belső ellenőrzés feladatainak ellátásról is. Ennek érdekében éves ellenőrzési tervet kell készíteni,
melyet a képviselő-testületnek a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell jóváhagynia.
A 2021. évi belső ellenőrzési feladatokat – tekintettel arra, hogy közszolgálati jogviszonyban
foglalkoztatott belső ellenőrrel, illetve belső ellenőrzési szervezettel nem rendelkezik az
Önkormányzat – külső erőforrás igénybevételével kívánjuk ellátni.
2. A 2021. évi belső ellenőrzési terv összeállításának főbb szempontjai
A belső ellenőrzési terv készítésekor az Áht., a Bkr. előírásait kell alkalmazni, valamint a
Pénzügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató ajánlásait is.
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A tervezés előkészítése során a következő lépések, feladatok kerültek elvégzésre:
a) külső és belső kontrollkörnyezet elemzése
Mindez a jogszabályi változásokat a belső szervezeti változásokat és a belső eljárások, folyamatok
változásának elemzését jelentette.
b) folyamatok azonosítása
A folyamatok azonosítása a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásainak megfelelően a stratégiai
tervben leírtak szerint megtörtént.
c) a szervezet célkitűzései, belső ellenőrzés célkitűzései
Az Önkormányzat célkitűzése az előírt feladatok megvalósítása, a pénzügyi egyensúly
megteremtése, a működési költségek csökkentése, kintlévőségek hatékonyabb beszedése és a
megfelelő szabályozottság biztosítása.
A belső ellenőrzés az Önkormányzat célkitűzésének megvalósításához járul hozzá, elemzései
segítségével a folyamatok működéséről visszajelzést ad a vezetőség részére.
d) vezetői elvárások a belső ellenőrzéstől
A vezetői elvárások megismerése információ gyűjtés keretében és szóbeli megbeszélések alapján
fogalmazódott meg.
Az előkészítő lépéseket követően megtörtént a kockázatelemzés, mely keretében azonosításra,
elemzésre és rangsorolásra kerültek a szervezet folyamataiban és szervezeti egységeinél létező
kockázatok. (1. számú melléklet)
3. A munkatervben meghatározott feladatok kiválasztásának megalapozása
Az ellenőrzési fókusz kialakítása a szervezeti célkitűzések és vezetői elvárások figyelembe
vételével történt. A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőrnek és vezetők azon közös nézetét,
elképzeléseit jelenti, hogy a belső ellenőrzésnek elsősorban mely területekre kell irányítania
erőforrásait. A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőrzést segíti a magas kockázatúnak tekintett
folyamatok rangsorolásában, illetve az ellenőrzött tevékenységek és egységek közötti erőforrásallokáció meghatározásában, azaz a belső ellenőrzéssel szemben támasztott vezetői elvárások
azonosításában. A belső ellenőrzési fókusz a szervezet célkitűzéseinek és a szervezet vezetőinek
belső ellenőrzésre vonatkozó speciális elvárásainak figyelembe vételével került kialakításra.
Az ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés célja, módszerei, az ellenőrzési időszak, az azonosított
kockázati tényezők, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzött szerv/szervezeti egység megnevezése, az
ellenőrzés tervezett ütemezése és az ellenőrzésre fordítandó kapacitás meghatározása a
Pénzügyminisztérium által kiadott Útmutatóban szereplő táblázatos formában az 2. számú
mellékletben található.
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4. A belső ellenőrzés 2021. évi fejlesztési és képzési terve
Erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok
összehangolását annak érdekében, hogy a vezetők munkájában felhasználhassa az ellenőrzési
tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.
A szakmai szabályozási rendszer kialakításához az ellenőrzés saját ellenőrzési tapasztalatai mellett
a nemzetközi és a hazai –Pénzügyminisztérium – által megfogalmazott ajánlásokra, standardokra
támaszkodik. Az ellenőrzés fejlesztéséhez és a minőségi követelmények érvényre juttatásához
szükséges a szakmai szabályok betartásának rendszeres felülvizsgálata és értékelése. Az ellenőrzés
teljessé teszi szakmai-módszertani dokumentumainak rendszerét. Elkészíti a szakmai szabályozás
hiányzó elemeit és kibővíti a meglévőket. Korszerű elemzés és információs módszerek
alkalmazásával törekszik az ellenőrzési lefedettség és az erőforrás felhasználás optimalizálására.

Szekszárd, 2020. november 20.

Balázsné Geier Klára
megbízott belső ellenőr

1. számú melléket
Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás
Medina Község Önkormányzata közfoglalkoztatás szabályszerűsége
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Kockázati
tényező
terjedelme
3

Alkalmazott
súly

Ponthatár

5

15

2. Változás / átszervezés
3. A rendszer komplexitása
4. Kölcsönhatás más
rendszerekkel
5. Bevételszintek /költségszintek
6. Külső szervezetek/partnerek
által gyakorolt befolyás
7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt
idő

1
1
2

4
4
3

4
4
6

2
2

6
3

12
6

5

2

10

8. Vezetőség aggályai
9. Pénzügyi szabálytalanságok
valószínűsége
10. Szabályozottság és
szabályosság
11. Munkatársak képzettsége és
tapasztalata
12. Erőforrások rendelkezésre
állása
Elért pontszám

2
2

3
4

6
8

3

3

9

1

3

3

2

4

8

Sz.

Kockázati tényező

1. Belső kontrollok értékelése

91
68,4%
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