Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8./2012.(III.26.) önkormányzati rendelete
A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban:
Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szt. 59§ (1) és 62.§ (1)
bekezdésében, valamint a Gyvt. 41 § (1), 94 § (2),és 147. § (1) meghatározott
feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás
körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki.
2.§
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési
nyersanyag költséggel egyezően
a) óvoda (bruttó)
b) iskola napközi
c) csak ebédlő általános iskolai tanulók

350 Ft
335 Ft
230 Ft

(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
a.) Óvoda
tízórai
83 Ft
ebéd
197 Ft
uzsonna
70 Ft
Összesen:
350 Ft
b.) Iskola
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

55 Ft
230 Ft
50 Ft
335 Ft

3.§
(1) A felnőtt étkezők által igénybevett ebéd intézményi térítési díja a napi 230 Ft ebéd
nyersanyag költség és a 141 %-os rezsi költség alapján 554 Ft/adag
(2) A szociális étkezés intézményi térítési díja 428 Ft/adag
(3) Szociális ebéd lakásra szállításának költsége: 170 Ft/adag
4.§
(1) Az óvodai étkezésben részt vevők gyermekek személyi térítési díját e rendelet 2.§ (1)
bekezdés a) pontja szerinti intézményi térítési díj összegének és az igénybevett
étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények
figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg.
(2) Az étkezésben részt vevő általános iskolai napközis és menzás tanulók személyi térítési
díját e rendelet 2.§ (1) bekezdés b) - c) pontja szerinti intézményi térítési díj 27 % áfá-val
növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában
foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg.
5.§

1

(1) Szociális étkeztetés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi
térítési díjat az ellátott havi jövedelmétől függően, a 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti
intézményi térítési díj %-ában a Szociális Bizottság az alábbiak szerint állapítja meg.
Jövedelem kategória

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 4.000 Ft-tal
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj
Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 2.000 Ft-tal
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj
Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 1.000 Ft-tal
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj
Mindenkori öregségi nyugdíjminimummal egyező havi
jövedelemig az intézményi térítési díj
Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 2.000 Ft-tal
magasabb jövedelemtől az intézményi térítési díj
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(2) A szociális étkezők és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési
díjat az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj 27 % áfá-val növelt
összegének és az igénybevett étkezések számának figyelembe vételével az
intézményvezető állapítja meg.
(3)Az étkeztetés és szállítás személyi térítési díja az ellátott súlyos betegsége esetén az (1)
bekezdésben meghatározottól alacsonyabb mértékben is megállapítható, vagy
térítésmentes ellátás biztosítható.
6.§
A konyhai és óvodai alkalmazottak, a konyha szolgáltatásait igénybe vevő intézményi
dolgozók és külső étkezők személyi térítési díját e rendelet 3. § (1) bekezdésében
meghatározott intézményi térítési díj 27 % áfá-val növelt összegének, és az igénybe vett
étkezések számának figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg.
7.§
Ez a rendelet 2012. április 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 6/2011.
(III.30.) önkormányzati rendelet.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2012. március 26.

Hutter Jánosné
jegyző
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INDOKLÁS
Általános indoklás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szólóm1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
formáiról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

Részletes indoklás
1.§-hoz
A rendeletben szabályozott térítési díjak Rétság Város Önkormányzat által biztosított
személyes gondoskodás körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjednek ki.
2.§-hoz
Az intézményi térítési díj az ellátás tényleges költségét tartalmazza. Gyermekétkeztetés
esetén azonos az élelmezési nyersanyag normával, az élelmezési nyersanyag költségének
egy ellátottra jutó napi összegével. Az élelmezéssel kapcsolatos rezsi költség nem hárítható
át.
3.§-hoz
A felnőtt étkeztetésnél a napi nyersanyag költségen túl, a rezsi költségeket is figyelembe kell
venni. A rezsiköltség csökkenése miatt a felnőtt étkeztetés intézményi térítési díja 554 Ft, 10
Ft-tal alacsonyabb a tavalyitól.
4.§-hoz és 6- §-hoz
Az étkezésért fizetendő napi személyi térítési díj a megállapított intézményi térítési díj
jogszabály szerinti normatív támogatással csökkentett és áfá-val növelt összeg. Az áfa
mértéke 25 %-ról 27 %-ra emelkedett, mely az iskolások és felnőtt étkezésért fizetendő díjat
érintik.
5 §-hoz
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1)
bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, így a
szociális étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete.
7.§-hoz
A rendelet 2012.április 01-én lép hatályba. Az új díjakat meghatározó rendelet hatályba
lépésével a korábbi díjtételeket meghatározó helyi rendeletünk hatályát veszti.
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