Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2014. (XII.25.) önkormányzati rendelete
Bakonyszücs községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdésben, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bakonyszücs község közigazgatási területén lakó a
gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervbe a Közös Fenntartású
Ugodi Napköziotthonos Óvoda Bakonykoppányi Telephelye (8571 Bakonykoppány,
Petőfi u. 26.) szám alá járó gyermekekre és a szociális étkezőkre.
(2) Az 1. §-ban megjelölt ellátásokért – óvodások esetében napi háromszori étkezés térítési díjat kell fizetni. Az önkormányzat az ellátást vásárolt szolgáltatásként
biztosítja

2. Szociális étkeztetés térítési díja
2. § (1) Az önkormányzat a szociális étkeztetés keretében a rászorulók számára napi egyszeri
meleg ételt biztosít hétfőtől-péntekig.
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és az állami, valamint
önkormányzati hozzájárulás különbözete.
(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjait a 1. melléklete tartalmazza.
(4) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 114. §. (2) bekezdésében meghatározott
személyek kötelesek.
(5) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. §. (3) bekezdése határozza meg
(6) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak beszedéséről az Ugodi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik a hivatal köztisztviselőjének
bevonásával, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig.

3. Gyermekétkeztetés térítési díja
3. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása /továbbiakban: gyermekétkeztetés/ intézményi
térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege. A gyermekétkeztetéséért fizetendő térítési díjat e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
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(2) A fizetendő térítési díjat az intézményvezető a (1) bekezdés szerinti napi összegben
közli, figyelembe véve, ha az igénybe vevő jogosult a gyermekvédelmi törvény
szerinti normatíva kedvezményekre, illetve az önkormányzat rendelete szerinti
önkormányzati, árat befolyásoló támogatás összegére.
Ez utóbbiak összegével a közölt térítési díjat csökkenteni kell.
(3) A kötelezett által fizetendő térítési díj beszedéséről az óvoda telephelyének vezetője
gondoskodik a tárgyhót megelőző hó 10. napjáig.

4. Hatályba léptető és záró rendelkezések
4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bakonyszücs Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó
ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 4/2009. (IV.1.)
önkormányzati rendelete.

Oláh Géza
polgármester

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. december 25.

Horváth Mária
jegyző

Horváth Mária
jegyző
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1. melléklet a 4/2015. (III.14.) önkormányzati rendelethez1

Szociális étkezés térítési díja
(Ft/adag)

szociális étkeztetés

egyéni
térítés

önk.
hozzáj.
normatív
saját

összes
térítés

nyersa.
norma

rezsi
norma

315

220

650

260

390

115

2. melléklet a 14/2014. (XII.25.) önkormányzati rendelethez2

Gyermek étkezés térítési díja
(Ft/adag)
összes
önk.
szülő
hozzájár. befizetés térítés

Óvodás gyermek
a.) 2015. évi LXIII. tv. 151. § (5)
a. pontjában megjelöltek
b.) akikre a fenti törvényi hivatkozás
nem vonatkozik

1
2

norma
felh.

rezsi
költség

660

0

660

310

350

350

310

660

310

350

Módosította a 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 1-jétől
Módosította a 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. szeptember 1-jétől

