Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2007. (XII.19.) rendelete a
Polgármesteri Hivatal konyhájáról étkezők intézményi térítési díjának megállapításáról a
módosításról szóló 7/2008. (IV.03.), 9/2009.(VI.24.), 25/2009. (XII.16.), 2/2010. (I.27.)
11/2011. (VI.29) és a 17/2012. (X.18.) számú rendelettel egységes szerkezetben

Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdése valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdésének a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal konyhájáról étkezésben
részesülők intézményi térítési díjáról a következő rendeletet alkotja:
1.§ 1
(1)2 Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 62. § szerinti étkeztetés térítési díját
a Szt. 115.§ (1) és (9) bekezdés figyelembe vételével az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az Szt. 62.§.szerinti étkeztetés - állami normatív hozzájárulással csökkentett – intézményi
térítési díja: 386.-Ft/adag + ÁFA.
b) A felnőtt személyek által fizetendő térítési díj: 560.-Ft/adag +ÁFA, ebből
nyersanyag költség
rezsiköltség
(2)

292.-Ft/adag +ÁFA,
268.-Ft/adag +ÁFA

3

(3) A szolgáltatást igénybe vevők személyi térítési díját a Képviselő- testület Szociális
Bizottsága a Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő- testületének szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006. (III.28.) sz. helyi rendelet 31. § (1)
bekezdésében meghatározott módon állapítja meg.
(4) A jogosult által havonta fizetendő személyi térítési díj kiszámítási módja:
-

az ellátást igénybe vevő napi személyi térítési díja és az adott hónapban igénybe vett
étkezési napok szorzata.
2.§

(1)4 Tengelic Község Önkormányzata Képviselő- testülete a Polgármesteri Hivatal
konyhájáról étkező gyermekek intézményi térítési díját ÁFA nélkül az alábbiak szerint
határozza meg:

1

Módosította a 7/2008.(IV.03.) számú rendelet 1. §.-a, hatályos 2008. április 03-tól.
Módosította a 17/2012. (X.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a hatályos 2012. november 1-től.
3
Hatályon kívül helyezte a 11/2011.(VI.29.) számú rendelet 1.§-a, hatálytalan 2011. június 30-tól.
4
Módosította a 17/2012. (X.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a hatályos 2012. november 1-től.
2

a.) Óvodás gyermekek
- ebből:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:

310.- Ft/nap
65.- Ft
200.- Ft
45.- Ft

b.) Iskolás gyermekek:
ba) menzás tanulók /ebéd/:
bb) napközis tanulók:
- ebből:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
(2)

252.- Ft
396.- Ft
85.- Ft
252.- Ft
59.- Ft

A gyermekétkeztetésnél fizetendő személyi térítési díjat a fenntartó az (1) bekezdés
szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igényelt
étkezések számának a (3) bekezdésben biztosított kedvezmény és külön jogszabályban
szabályozott normatív kedvezmény figyelembevételével állapítja meg.

(3)
-

Gyermekétkeztetés esetén az egy és két gyermekes családoknál az önkormányzat
a költségvetése szociális előirányzata terhére- gyermekenként a következő
kedvezményt biztosítja:
a.) óvodás gyermekeknek az intézményi térítési díj 14%-át
b.) menzás gyermekeknek az intézményi térítési díj 11%-át
c.) napközis gyermekeknek az intézményi térítési díj 15%-át

Záró rendelkezések:
Ez a rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tengelic Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 4/1998. (III.06.) számú rendelete, a 12/2000. (IX.15.) számú rendelete,
a 2/2002. (II.18.) számú rendelete, a 17/2003. (XII.20.) számú rendelete, a 17/2006. (XI.22.)
számú rendelete.
Tengelic, 2007. december 19.

Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző

Záradék: Kihirdetve 2007. december 19.-én.

Tolnai Lászlóné
jegyző

