Sajóecseg község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(11.16.) önkormányzati rendelete
gyermekétkeztetési és egyéb étkezési
térítési díjak megállapításáról

Sajóecseg község
Önkormányzat Képviselő -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a)
bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.
l.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Sajóecseg község közigazgatási területén a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító Napközi Otthonos óvodába
jaro gyermekekre, az
önkormányzati intézmények alkalmazottaira és külső vendégétkezőkre.
2. §

(1)
Sajóecseg község Önkormányzata a fenntartásában működő Napköziotthonos Óvoda
konyhán (3793 Sajóecseg, Állomás ut 34.szám) keresztül biztosítja a településen az óvodai
gyermekélelmezést, továbbá a munkahelyi és vendég étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.
(2)
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe
tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít
meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottrajutó napi összege.
(3) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő
a) betegsége,
b) szabadsága,
c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.
(8) Az étkezést legkésőbb a lemondással érintett nap deo 8.00 órájáig kell telefonon
lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a
bejelentéssel érintett naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
3. §
(1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(2) a.) Az (1) mellékletben a "vendégétkezőkre" megállapított
intézményi térítési díjak összegéból az Önkormányzat a vele
munkajogviszonyban álló munkavállaló (köztisztviselői,
közalkalmazotti, munka törvénykönyv hatálya alá tartozó) részére
50 % kedvezményt biztosít.

(3)

(4)

(5)

(6)

Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt 151.§ (5) bekezdésében
megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező
) kedvezményeken túl - a gyermek egyéni rászorultsága alapján - az önkormányzat
további kedvezményt nem állapít meg.
Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény
fenntartója évente egy alkalommal, a térítési díjakat felülvizsgálja, sa tárgyévet követ
évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg legkésőbb a következő év
költségvetésének elfogadásával párhuzamosan.
Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi,
úgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj
hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.
Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezető
je negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék
összegét az Önkormjányzati Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.
Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell
megfizetni minden tárgyhónapot követően az előre rögzített időpontig.

Záró rendelkezések

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ hónap 1. napján lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben "a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról" szóló többször módosított 1993. évi Ill. törvény, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény illetve e törvények
végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti "a gyermekétkeztetési intézményi
térítési díjak megállapításáról"
szóló többszörösen
módosított
4/1998.(IV.27.)
önkormányzati rendelete.
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1. sz. melléklet
a gyermekétkeztetési

illetve egyéb étkezési intézményi térítési díjtételek

Óvodai nyersanyagnorma: 255.-Ft

Ovodai gyermek (tízórai, ebéd, uzsonna)
óvodai dol ozó
Vendé étkező

Intézményi térítési díj
napi
össze e
255.-- Ft
169.-- Ft
312.-- Ft

Az intézményi térítési díj összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

Záradék

Sajóecseg Önkormányzat Képviselő-testületének
megtörtént.
Kihirdetve: 2015. február 17.
Sajóecseg, 2015. február 17.

2/2015 ./II.16.) rendeletének kihirdetése
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