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Minősített többség!

Az előterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: helyi rendelet) módosítására tesz javaslatot. A helyi
rendelet módosítására a Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója Bay Attila tett javaslatot.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Diákétkeztetési Kft. vezetőjének az előterjesztés
indokolását tartalmazó levele. Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés elfogadja a módosító
rendelet-tervezetet, a hatályba lépésre 2015. szeptember 1-jét javasolja. A hatályos rendelet 1.
mellékletében 3. pontjában a más költségvetési szervek dolgozói étkeztetésének térítési díjai
szerepelnek, javasoljuk ennek hatályon kívül helyezését, hiszen ez szabadáras megállapítás
tárgyát képezi és nem önkormányzati hatáskör, ezért a rendeletben való szerepeltetése nem
indokolt.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2007-ben alkotott rendeletet
az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről. A rendelet 7. §
alapján a munkahelyi étkeztetésben elszámolható napi élelmezési nyersanyagköltség mértékét
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata határozza meg. Az élelmiszer
nyersanyagnorma és a térítési díj összegét a Közgyűlés évenként felülvizsgálja, és szükség
esetén módosíthatja.
A jelenleg hatályos rendelet szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
A helyi rendelet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a 18. § (1) bekezdésében még egy
megszűnt költségvetési szerv elnevezése szerepel, ezt a feladatot a Polgármesteri Hivatal látja
el, ezért javasoljuk ennek javítását is.
Az előterjesztés tartalmazza a fentiek alapján elkészített rendelet-módosításra vonatkozó
javaslatot. A módosító rendelet-tervezet esetében figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a kötelezővé teszi az előzetes
hatásvizsgálat végzését.
A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett
hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által
előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati
rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet
rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz
előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.”
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A módosító rendelet-tervezetnek
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása a Diákétkezetési Kft-nél lesz kimutatható.
b) Környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az előterjesztésnek nincs adminisztratív
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terheket befolyásoló hatása.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály módosítására a Diákétkeztetési Kft. tett javaslatot ez alapján
készült el az előterjesztés.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Humán Bizottság, valamint a Szociális
és Egészségügyi Bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg a szükséges
döntést.
Szekszárd, 2015. június 24.

Ács Rezső
polgármester
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj I. u. 2.
Telefon: 74/314-580
E-mail: info@diaketkeztetes.net
Adószám: 14012918-2-17
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzat fenntartásában
álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó
munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelete
alapján a Közgyűlés évenként felülvizsgálja az élelmiszer-nyersanyag költség összegét, és azt
az áremelkedések hatásával összhangban módosítja.
A nyersanyagnorma legutóbb a 19/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelettel, a rezsiköltség
pedig a 254/2012. (XII. 27.) önkormányzati határozattal került módosításra. Tehát a
közétkeztetés feltételei 2013 január 1-től változatlanok.
A régóta változatlan nyersanyagköltségen túl, javaslatomat az alábbiak indokolják:
 A teljes kiőrlésű gabona alapú és az olajos magvakat tartalmazó élelmiszerek adásának
gyakoriságát növelnünk kell, ez drágítani fogja az étkezéseket, különösen úgy, hogy
jelenleg nincs érvényes közbeszerzésünk és a korábbi közbeszerzésben sem igazán
szerepeltek ilyen típusú alapanyagok.
 A közbeszerzés hiánya kedvezőtlenül befolyásolja a húsok árát is, hiszen ezen a
területen a beszállító nem vállalta a már lejárt közbeszerzés árainak és fizetési
határidejének további tartását, a húsokat drágábban és a korábbihoz képest
egyharmadnyi fizetési határidővel szerezzük be. A húsok esetében szigorítottak a
felhasználható alapanyagok minőségi előírásain, ez a változás szintén
nyersanyagnorma növelő tényező, akárcsak a legalább 1/3 rész gyümölcsöt vagy 1/3
rész tejet vagy tejterméket tartalmazó édesség adhatósága.
Fentiekre tekintettel az alábbi javaslatot teszem:
 A nyersanyagnorma összegének módosítása 2015. szeptembertől átlagosan 5%-os
mértékben.
 A nyersanyagnormára vetített rezsiköltség hányad mértékének emelését nem tartom
szükségesnek.
Kérem a szükséges döntés meghozatalát.
Szekszárd, 2015. június 16.
Bay Attila
ügyvezető igazgató
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1. melléklet a 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés
nyersanyagnormáiról és térítési díjairól
a. Dolgozók és külső személyek élelmezési nyersanyagnormái:

jelenlegi

javasolt

1. Felnőtt reggeli
2. Felnőtt ebéd
3. Felnőtt vacsora
4. Speciális felnőtt ebéd

170,- Ft/nap
280,- Ft/nap
185,- Ft/nap
350,- Ft/nap

173,-Ft/nap
290,-Ft/nap
200,-Ft/nap
383,-Ft/nap

410,- Ft/nap
675,- Ft/nap
445,- Ft/nap
880,- Ft/nap

415,-Ft nap
700,-Ft/nap
485,-Ft/nap
925,-Ft/nap

b. Dolgozók étkeztetésének térítési díja:
1. Felnőtt reggeli nyersanyagnorma + rezsi (90%) + ÁFA
2. Felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi (90%) + ÁFA
3. Felnőtt vacsora nyersanyagnorma + rezsi (90%) + ÁFA
4. Speciális felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi (90%) + ÁFA
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének ……/2015.
(…..) önkormányzatai rendelete az
önkormányzat fenntartásában álló
intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságoknál
folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről
szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
– a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés
megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.§ (1) Az étkezés igénybevételére jogosító jegyek kezelésének rendszerét,
dokumentálását, a térítési díjak beszedésének módját Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala saját hatáskörében alakítja ki, szervezi
meg.”
2. § Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Varga Katalin
jegyző
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1. melléklet a …/2015. (……) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés
nyersanyagnormáiról és térítési díjairól
a. Dolgozók és külső személyek élelmezési nyersanyagnormái:
1. Felnőtt reggeli
2. Felnőtt ebéd
3. Felnőtt vacsora
4. Speciális felnőtt ebéd

173,-Ft/nap
290,-Ft/nap
200,-Ft/nap
383,-Ft/nap

b. Dolgozók étkeztetésének térítési díja:
1. Felnőtt reggeli nyersanyagnorma + rezsi (90%) + ÁFA
2. Felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi (90%) + ÁFA
3. Felnőtt vacsora nyersanyagnorma + rezsi (90%) + ÁFA
4. Speciális felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi (90%) + ÁFA
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415,-Ft nap
700,-Ft/nap
485,-Ft/nap
925,-Ft/nap”

Hatályos rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket, és áthúzással
a hatályát vesztő részeket!
Szekszárdi Önkormányzat 35/2007.(X.1.)
rendelete az önkormányzat fenntartásában
álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál
folyó munkahelyi étkeztetés
megszervezéséről*
a módosításokkal egységes szerkezetben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat fenntartásában álló
intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó
munkahelyi étkeztetés megszervezéséről a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban:
önkormányzat) fenntartásában álló költségvetési szerveknél és az önkormányzat tulajdonában
lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés nyersanyagnormáira, a térítési
díjakra, valamint a munkáltató által nyújtott hozzájárulásra.
2. §
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft e rendeletben meghatározott módon gondoskodik:
- az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerveknél, ill. az önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságoknál dolgozók,
- más költségvetési szervhez tartozó személyek,
- nem költségvetési gazdálkodói körbe tartozó szerveknél dolgozók,
- egyéb más – e rendeletben meghatározott – személyek
étkeztetéséről.
Munkahelyi étkeztetés
3. §
(1)
A munkahelyi szervezett étkeztetés igénybevételére – más gazdálkodó szervezet,
intézmény ellátottjaival vagy dolgozóival, indokolt esetben más személyekkel (pl. családtag,
nyugdíjas) (a továbbiakban együtt: külső személyek) szemben elsőbbséget élvezve – az
önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló,
*

A rendeletet a közgyűlés a 2007. szeptember 27-i ülésén fogadta el.
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illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal alkalmazotti jogviszonyban álló
dolgozók (a továbbiakban: dolgozók) jogosultak.
(2)

Az étkeztetést a dolgozó akkor is igénybe veheti, ha:
-

fizetett szabadságon,
fizetés nélküli szabadságon,
betegszabadságon, táppénzes állományban,
szülési vagy gyermekápolási szabadságon van.

(3)
A dolgozó a munkaideje – ideértve a rendkívüli munkavégzést, ügyeletet, készenlétet
– alatti étkeztetés igénybevételére jogosult.
(4)
A (3) bekezdésben foglalt ellátásra jogosultak azok a nyugdíjasok is, akik a
költségvetési szervtől, gazdasági társaságtól mentek nyugdíjba, és az étkeztetésüket a korábbi
munkáltató vezetője – a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft ügyvezetőjével egyetértésben engedélyezi.
4. §
(1)
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft ügyvezetőjének (továbbiakban: ügyvezető)
biztosítania kell, hogy a konyhák, éttermek (továbbiakban: konyhák) szolgáltatásait külső
személyek is igénybe vegyék, ha azt a konyhák működési engedélyében rögzített teljesítő
képességhez viszonyított szabad kapacitás lehetővé teszi. A nyújtott szolgáltatást az
intézményi ellátottak, illetve dolgozók étkeztetésének hátránya nélkül, a biztonsági,
egészségügyi, stb. előírásokat meghatározó jogszabályok betartásával kell megszervezni.
(2)
Az ügyvezető köteles a korábban adott engedélyt visszavonni, ha a külső személyek
étkeztetése az intézményi ellátottakra, illetve a saját dolgozókra nézve hátrányossá válik. Ez
esetben az ügyvezető írásbeli intézkedését követő hó végéig az étkeztetést még biztosítani
kell.
(3)
Az (1) és (2) bekezdésekben foglalt rendelkezések alkalmazása során az ügyvezető
engedélyezheti, hogy az ételt a konyháról elszállíthassák. Az átadott étel mennyiségét a belső
ellenőrzés keretében az ügyvezetőnek (vagy megbízottjainak) ellenőriznie kell.
5. §
A költségvetési szervnél a 3. és 4. § alapján étkezők az ételt elsősorban a dolgozók
éttermében, vagy más arra alkalmas helyiségben fogyaszthatják el.
6. §
Egészségügyi állapotától függően – szakorvosi igazolás birtokában - a dolgozó és a külső
személy diétás étkezést is igénybe vehet.
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A munkahelyi étkezés normái
7. §.
A munkahelyi étkeztetésben elszámolható napi élelmezési nyersanyagköltség (továbbiakban:
norma) mértékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata határozza meg. Az
élelmiszer-nyersanyag költség összegét a Közgyűlés évenként – legkésőbb január 31.-ig –
felülvizsgálja, és azt az áremelkedések hatásával összhangban – az ügyvezető és az érintett
intézmények javaslatát figyelembe véve – módosítja.
8. §
A dolgozók étkeztetésénél alkalmazandó normákat az 1. sz. melléklet a) pontja tartalmazza.
9. §
Az ügyvezető köteles ellenőrizni (vagy ellenőriztetni), hogy a dolgozók a norma szerinti
ételmennyiséget, az életkori sajátosságokat, az egészségi állapotot, a korszerű és egészséges
táplálkozás követelményét szem előtt tartva megkapják –e.
10. §
A normát éves átlagban be kell tartani. Az ügyvezető a Kft saját forrásai terhére éves szinten
10 % -os norma túllépést engedélyezhet.
11. §
Az intézményi rendezvényekkel (pl. állami, egyházi ünnepek, továbbképzések) kapcsolatos
étkeztetéseknél, a normánál magasabb összegű felhasználás miatti többletköltséget, az
étkezést igénybe vevők kötelesek megtéríteni.
12. §
(1)
A külső személyek normája azonos a dolgozókéval, ha az étkezést igénybe vevők
együttes létszáma 10 főnél nem több, vagy a külső személyek részére eltérő minőségű étel
előállítására nincs lehetőség.
(2)
Ha a külső személy szociális étkeztetésre való jogosultságát igazolja, akkor az ellátását
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII. 21.) szekszárdi
ör.-ben foglaltak szerint kell biztosítani.
(3)

Diétás étkeztetésről e rendeletben meghatározott norma betartásával kell gondoskodni.
13. §

Az alkalmazandó norma összegét súlyozott átlagszámítással kell megállapítani, ha az adott
konyhán belül több norma van érvényben, de csak egyféle étel előállítására van lehetőség.
Különböző korcsoportok ellátásakor ebben az esetben a kiszolgált étel differenciált
mennyiségű biztosításával kell a nyersanyagköltség – térítésből adódó különbséget elismerni.
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Térítési díj, munkáltatói hozzájárulás
14. §
(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2) Ha a dolgozók a munkahelyi étkeztetést veszik igénybe, akkor arra kedvezményesen, az 1.
sz. melléklet b) pontjában meghatározott összegű térítési díjjal jogosultak.
(3) A (2) bekezdésben rögzített igénybevételen felül – elsősorban ideértve a 11. § szerinti
eseteket - az étkezést a dolgozók az önköltséggel azonos térítési díjjal vehetik igénybe.
(4)1 Más költségvetési szervek dolgozói az 1. sz. melléklet c) pontjában meghatározott
összegű térítési díjat kötelesek fizetni.
(5)2 Nem költségvetési szervnél dolgozóknak nyújtott étkeztetési térítési díjat úgy kell
megállapítani, hogy legalább az étel előállításának önköltsége megtérüljön.
(6) Az árképzés szabályait az élelmezési szabályzatban kell rögzíteni.
15. §
Az önköltséget minden évben az előző lezárt naptári év adatai alapján kell megállapítani a
következők szerint:
Az egynapi élelmezési normára arányosan jutó rezsiköltséget %-ban kell kifejezni.
Ugyanezzel a százalékkal kell növelni a tárgyidőszakban alkalmazott normát és az így
kiszámított összeg tekinthető önköltségnek.
16. §
Vásárolt élelmezés esetén a szolgáltatási feltételeket a költségvetési intézmény és a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft közti írásbeli megállapodásban kell rögzíteni. Az évenkénti
nyersanyagköltség megállapításával egy időben e szerződéseket is módosítani kell.
17. §
(1)
A költségvetési intézmény saját dolgozói (nyugdíjasai, tartósan távol lévők) részére
munkáltatói hozzájárulást nyújthat.
(2)

A munkáltató az étkezési hozzájárulást:
- természetben (munkahelyi étkeztetés),
- kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány vásárlásával
biztosíthatja.

(3)
Nyugdíjasok, tartósan távol lévők részére az étkezési hozzájárulás csak természetben
nyújtható.

1
2

Módosította a 10/2009.(III.30.) szekszárdi ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009. április 1-től.
Módosította a 10/2009.(III.30.) szekszárdi ör. 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. április 1-től.
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(4)
A természetben, illetve étkezési utalvány formájában nyújtott étkezési hozzájárulás
havi összege a személyi jövedelemadó törvényben e címen rögzített adómentes összeget nem
haladhatja meg.
18. §
(1)
Az étkezés igénybevételére jogosító jegyek kezelésének rendszerét, dokumentálását, a
térítési díjak beszedésének módját a Költségvetési Elszámoló Szervezet Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala saját hatáskörében alakítja ki, szervezi
meg.
(2)
Az ellátottak által fizetendő térítési díjakról a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
térítési díjáról szóló 36/2001.(XII. 21.) szekszárdi ör. rendelkezik.
Záró rendelkezések
19. §
(1) E rendelet 2007. október 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) szekszárdi ör. 1. számú mellékletének 1.4. és
1.6. pontja.

Horváth István
polgármester

Dr. Kilián Orsolya
jegyző

Záradék:
A kihirdetés napja: 2007. október 1.
Dr. Kilián Orsolya
jegyző

Módosította a 14/2008.(II.29.) szekszárdi ör.
10/2009.(III.30.) szekszárdi ör.
6/2010.(III.9.) szekszárdi ör.
19/2011.(IV.12.) szekszárdi ör.
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1. melléklet a 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelethez3

Az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés
nyersanyagnormáiról és térítési díjairól
a. Dolgozók és külső személyek élelmezési nyersanyagnormái:
1. Felnőtt reggeli
2. Felnőtt ebéd
3. Felnőtt vacsora
4. Speciális felnőtt ebéd

173 170,- Ft/nap
290 280,- Ft/nap
200 185,- Ft/nap
383 350,- Ft/nap

b. Dolgozók étkeztetésének térítési díja:
1. Felnőtt reggeli nyersanyagnorma + rezsi (7590%) + ÁFA
2. Felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi (7590%) + ÁFA
3. Felnőtt vacsora nyersanyagnorma + rezsi (7590%) + ÁFA
4. Speciális felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi (7590%) + ÁFA

415375,- Ft/nap
700610,- Ft/nap
485405,- Ft/nap
925765,- Ft/nap

c. Más költségvetési szervek dolgozói étkeztetésének térítési díja:
1. Felnőtt reggeli nyersanyagnorma + rezsi (85%) + ÁFA
2. Felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi (85%) + ÁFA
3. Felnőtt vacsora nyersanyagnorma + rezsi (85%) + ÁFA
4. Speciális felnőtt ebéd nyersanyagnorma + rezsi (85%) + ÁFA

3

Módosította a 19/2011.(IV.12.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2011. április 13-tól.
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395,- Ft/nap
650,- Ft/nap
425,- Ft/nap
810,- Ft/nap

