Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(IV.27.)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete
módosításáról
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Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazások alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő ket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Adászteveli Óvoda Székhely Intézményében (a továbbiakban: Óvoda, 8561
Adásztevel, Árpád u. 95.) és a Bakonyjákói Tagóvodában (8581 Bakonyjákó,
Rákóczi u. 26.) biztosított gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2) Az Óvoda részére a Képviselő-testület saját fenntartású főzőkonyhájáról biztosítja
a gyermekétkeztetést.
(3) Az Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájában vállalkozótól vásárolt élelemmel
biztosítja a gyermekétkeztetést.”
2. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összegét a 2. melléklet
tartalmazza.
(2) A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának összegét az intézményvezető
állapítja meg a Gyvt. 148. §-a szerinti normatív kedvezmények és a Rendelet
2. melléklete szerinti önkormányzati támogatás figyelembe vételével.”
3. § A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § (1) Az Óvodában biztosított gyermekétkeztetés térítési díját és a szociális étkeztetés
térítési díját a Képviselő-testület számlájára kell befizetni.
(2) A Bakonyjákói Tagóvodában biztosított gyermekétkeztetés térítési díját
Bakonyjákó Község Önkormányzat számlájára kell befizetni.
(3) Adásztevel községben az élelmezésvezető a megállapító szerv vezetőjének –
polgármester, intézményvezető – közlése alapján
a) szociális étkeztetés esetében havonta utólag, legkésőbb minden hó 15-ig,
b) óvodai gyermekétkeztetés esetén havonta előre, legkésőbb minden hó 15ig
szedi be a havi térítési díjat és gondoskodik azok befizetéséről a Képviselőtestület számlájára.”
4. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(1) Az élelmezésvezető minden negyedév első hónap 15. napjáig az előző negyedévről
szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát és a hátralék összegét tartalmazó
listát, megküldi a Hivatalba, ahol a polgármester önkormányzati átruházott
hatáskörben eljárva, a térítési díjhátralék behajtásáról intézkedik.”
5. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § Az Óvoda főzőkonyhája ellátja a vendég- és alkalmazottak étkeztetését is, az 5.
melléklet szerinti árakkal.”
6. § A Rendelet
(1) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) 3. és 4. melléklete hatályát veszti.
7. § E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Adásztevel, 2017. április 26.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. április 27.
Adásztevel, 2017. április 26.

Kelemen László
jegyző
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1. melléklet a 3/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az Adászteveli Óvodában 2017. május 1. napjától
a szociális étkeztetés nyersanyagnormája, ÁFA-ja, rezsiköltsége támogatásai és térítési díjai

A

B

C

D

E

F

G

H

Nettó
nyersanyag
-norma
Ft/nap

ÁFA
27%
Ft/nap

Rezsiköltség
ÁFA nélkül
Ft/nap

Rezsiköltség
ÁFA
Ft/nap

Intézményi
térítési díj
Ft/nap

Normatív
állami
támogatás
Ft/nap

Önkorm.
támogatás
Ft/nap

Fizetendő
étkezési tér
díj
Ft/nap

280,-

76,-

667,-

180,-

1203,-

221,-

522,-

460,-

A személyi térítési díj havi összege nem lehet magasabb az igénybevevő havi nettó jövedelme 30 %-ánál.

