Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjakról
(egységes szerkezetben)

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vokányi Általános Iskola Főzőkonyháján igénybevett
étkezésért fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
1

(1) A rendelet hatálya a napközi otthonos ellátásban részesülő óvodásokra, általános
iskolásokra, óvodai, iskolai és egyéb alkalmazotti felnőtt dolgozókra, a szociális étkezőkre
valamint a vendég és alkalmi étkezőkre terjed ki.
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(2) Az Általános Iskola Főzőkonyhája a napközi otthonos óvodában, az általános iskolai
napközi otthoni ellátásban részesülők részére tízórait, ebédet és uzsonnát, minden további
az (1) bekezdésben szereplő részére ebédet biztosít.

(3) A térítési díj fizetésére vonatkozó normatív kedvezményeket külön jogszabály, a szociális
ellátás tekintetében ezen rendelet határozza meg. További egyedi kedvezmény adható az
egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak alapján.
I. Felnőtt étkeztetés
Szociális étkeztetés
2.§

(1) A szociális étkeztetés térítési díja (továbbiakban: intézményi térítési díj) 470 Ft/nap.3
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (továbbiakban: személyi térítési díj) a
kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyainak figyelembe vételével a rendelet 1. számú
melléklete alapján kell megállapítani.
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Módosította a 10/2013.(XI.16.) ör. 4.§ (2) bek. Hatályos 2013. október 1-től
Módosította a 10/2013.(XI.16.) ör. 4.§ (2) bek. Hatályos 2013. október 1-től
3
Módosította 6/2013.(IV.2.) ör. 1.§-a. Hatályos 2013. április 2-től
2

Alkalmazottak, vendég étkezők
3.§
Az Önkormányzat alkalmazottai, illetve a vendég étkezők által fizetendő térítési díjat, illetve
annak nyersanyagnormáját részletezve a 2. számú melléklet tartalmazza.
II. GYERMEKÉTKEZTETÉS
Családi napközis és óvodai étkeztetés
4

4. §

(1) Az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege: 330,-Ft/fő/nap
Ebből:
- tízórai
60,-Ft/fő/nap
- ebéd
220,-Ft/fő/nap
- uzsonna
50,-Ft/fő/nap
(2) Az önkormányzat az ebéd térítési díjából 20,-Ft/fő/nap összeget átvállal.
Általános iskolai étkeztetés
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5. §.

(1) Az általános iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege: 350,-Ft/fő/nap
Ebből:
- tízórai
60,-Ft/fő/nap
- ebéd
240,-Ft/fő/nap
- uzsonna
50,-Ft/fő/nap
(2) Az önkormányzat az ebéd térítési díjából 20,-Ft/fő/nap összeget átvállal.

Záró rendelkezések
6.§.
(1) E rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.
4
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Módosította a 10/2013.(XI.16.) ör. 1.§. Hatályos 2013. október 1-től
Módosította a 10/2013.(XI.16.) ör. 1.§. Hatályos 2013. október 1-től

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vokány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 6/2011.(III.31.) önkormányzati
rendelete, valamint a hatályos módosító önkormányzati rendelete: a 9/2011.(VI.29.)
számú önkormányzati rendelet.

Vokány, 2012. március 28.

Mester Mihályné
polgármester

Kulisch Szilvia
körjegyző

A rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon (hirdetőtáblára kifüggesztéssel): 2012.
március 29.

Kulisch Szilvia
körjegyző

1. számú melléklet
a 5/2012.(III.29.) önkormányzati rendelethez 6

A
A
B
C
jogosult
személy
jövedelme Szolgáltatási Normatíva Intézményi
önköltség
(Ft)
térítési díj
(Ft)
(kerekítve)(Ft)
(A-B)
0–
691
221
470
28.500,-Ft
28.501691
221
470
42.750,-Ft
42.751691
221
470
85.500,-Ft
85.501,-Ft
691
221
470
felett
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Módosította 6/2013.(IV.2.) ör. 2.§-a. Hatályos 2013. április 2-től

Fizetendő
személyi
térítési díj

200
250
300
400

2. számú melléklet7
az 5/2012.(III.29.) önkormányzati rendelethez

Igénybevevők
A
köre
Nyersanyagár
(Áfa-val)
Alkalmazottak
Vendég
étkezők
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Módosította a 10/2013.(IX.16.) ör. 3.§-a. Hatályos 2013. október 1-től

300
300

B
Rezsi
költség
150
150

C
Intézményi
térítési díj
(Ft)
(A+B)
450
450

