TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

16/2009.(XII.14.)
R E N D E L E T E
az étkezési térítési díjak megállapításáról
Tagyon község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 148.§ (7) bekezdése valamint
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv 62.§-ába foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a gyermekétkeztetésben résztvevő,
Tagyon községben bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel
rendelkező gyermekekre, tanulókra és a szociálisan rászorultak
étkeztetésére.
2. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az 1. számú mellékletben
szerepelő térítési díj ellenében étkeztetésben részesíti az
óvodai, iskola menzai és napközi otthoni ellátásban részesülő
gyermekeket és tanulókat.
(2) A szociális étkeztetésben részesülők
számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a támogatást
rendeletében meghatározott szociális
terhére biztosítja.

térítési díját

a 2.

évente a költségvetési
és gyermekjóléti kerete

3. §
A
gyermekétkeztetésben
és
a
szociális
étkeztetésben
résztvevőket a személyi térítési díjakról az intézményvezetőnek
kell tájékoztatnia.
ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §. Az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5)-(6) bekezdése:
„(5) Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt.
hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont
szerinti életkorú
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi
térítési díj 50%-át,
c)
háromvagy
többgyermekes
családoknál
gyermekenként
az
intézményi térítési díj 50%-át,
d) az ad) pont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
kedvezményként kell biztosítani (az a)-e) pont a továbbiakban
együtt: normatív kedvezmény).

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár
a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a
szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulói
szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban
részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos
intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti
vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a
normatív kedvezmény.”

5. § A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Egyidejűleg az

5/2009. (VII.31.) rendelet hatályát veszti.
Steierlein István
polgármester

Sólyom Gyuláné dr.
körjegyző

A kihirdetés napja: 2009. december 14.
Sólyom Gyuláné dr.
körjegyző
1.sz.melléklet

K I M U T A T Á S

A 2010. január 1-től fizetendő térítési díjakról
Norma

ÁFA

Ft

Ft

Önkorm.
tám.
Ft

Kötelező
50 %
Ft

Szem. tér.
díj(szülő)
Ft

1. Óvoda napközi

243
61
152
0
152
Az 1997. évi XXXI. tv. 148. § (5) bek.a)pont hatálya alá
tartozók
243
61
304
0
Az 1997. évi XXXI. tv. 148. § (5) bek. b),c)d) pont
hatálya alá tartozók
243
61
0
152
152

2. Iskola menza
228
57
142
0
143
Az 1997. évi XXXI. tv. 148. § (5) bekezdése hatálya alá tartozók
228
57
142
143
Az 1997. évi XXXI. tv. 148. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó
1-7. osztályosok
228
57
0
285
0
3. Iskola napközi
290
73
181
0
182
Az 1997. évi XXXI. tv. 148. § (5) bekezdése hatálya alá
tartozók
290
73
0
181
182
Az 1997. évi XXXI. tv. 148. § (5) bekezdése hatálya alá
tartozó 1-7. osztályosok
290
73
0
363
0
2. sz. melléklet
Norma
Ft
Szociális étkeztetés
251

Rezsi
Ft
155

ÁFA
Ft
102

Térítési díj
Ft
508

