Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének
11/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés és szociális ellátás, valamint munkahelyi étkeztetés térítési díjáról
Nógrád Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115.§-ában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29.§ és 147.§–ában foglalt
felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya Nógrád község Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás
körébe tartozó, gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés és munkahelyi étkeztetésre terjed ki.
2.§.
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag
költséggel egyezően
nettó
áfa
bruttó
óvoda (napi 3-szori étkezés)

315 Ft

85 Ft

400 Ft

iskola napközi (napi 3-szori étkezés)

425 Ft

115 Ft

540 Ft

csak ebédelő általános iskolai tanulók

275 Ft

75 Ft

350 Ft

(2) Az óvodai és napközis élelmezési nyersanyag költség megoszlása %-os arányban az
alábbi:
tízórai
18%
ebéd
65%
uzsonna
17%
összesen
100%
3.§.
A gyermekétkeztetésben résztvevők személyi térítési díját e rendelet 2.§ (1) bekezdése
szerinti intézményi térítési díj alapján a Gyvt. 148. §-ban foglaltak szerint az intézményvezető
állapítja meg.
4.§.
A szociális étkezők által igénybe vett ebéd intézményi térítési díja a szociális rendeletben
meghatározott kategóriák szerint:
I. kategória: 350 Ft + 90% rezsi + 27% áfa – 270 Ft támogatás:
575 Ft/adag
II. kategória: 350 Ft + 90% rezsi + 27% áfa – 220 Ft támogatás:
625 Ft/adag
5.§.
A 2-4 §-ban foglaltakon kívüli ebédet igénybe vevők intézményi térítési díja 350 Ft norma +
90 % rezsi + 27 % áfa, összesen: 845 Ft/adag.

6.§.
(1) A szociális nyári gyermekétkeztetés térítési díja az egy ellátottra jutó élelmezési
nyersanyag költséggel megegyező összeg, melyet a mindenkor hatályban lévő erre
vonatkozó jogszabály alapján kell megállapítani.
(2) Az idényszerű (nyári táborozók) étkeztetés térítési díja a következő:
Reggeli

Ebéd

Vacsora

Norma

158 Ft

429 Ft

368 Ft

Rezsi (90%)

142 Ft

386 Ft

332 Ft

Áfa alap

300 Ft

815 Ft

700 Ft

81 Ft

220 Ft

189 Ft

381 Ft

1 035 Ft

889 Ft

Áfa
Térítési díj összesen:

7.§
a 4-6 §-ban foglalt étkezők személyi térítési díját az igénybe vett étkezések számának
figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg.
8.§
A konyhai hulladék elvitelének díja naponta és literenként 25 Ft, amely az áfát is tartalmazza.
9.§
Az önkormányzat által szervezett rendezvényeken biztosított étkezések térítési díja bruttó
650 Ft/adag.
10.§
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 4. §-a 2015. február 1-jén lép hatályba.
(3) A gyermekétkeztetés és szociális ellátás, valamint munkahelyi étkeztetés térítési díjáról
szóló 13/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1-3. §-ai valamint 5-9. §-ai 2015. január
1-jétől, 4. és 10. §-a 2015. február 1-jétől hatályát vesztik.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2014. december 4-én kihirdetésre került.

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Indokolás
a Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületnek 11/2014. (XII. 4.) a
gyermekétkeztetés és szociális ellátás, valamint munkahelyi étkeztetés térítési díjáról
szóló önkormányzati rendeletéhez

Általános indoklás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)
bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
115.§-a alapján a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.
Részletes indoklás
Az önkormányzat eleget téve a fenti jogszabályoknak, rendeletben állapította meg a 2015.
január 1-jétől érvényes szabályokat és összegeket. A szociális étkezés térítési díja tekintetében
először a jövedelmek felülvizsgálatának kell megtörténnie, a kategóriába történő besorolás
végett, ezért a szociális étkezés díjváltozását csak február 1-jétől lehet végrehajtani.
A régi szabályozást tartalmazó rendelet a fenti időponttól hatályát veszti.
Előzetes hatástanulmány
Az 2014. évi élelmezési dokumentációból megállapítható, hogy éves szinten 10%-os túllépés
mutatkozik, ezért ennek megfelelő mértékű normaemelésről született döntés.
A rendeletnek környezeti egészségügyi hatása, következménye nincsen. Társadalmi kihatása
az óvoda konyhájából étkezők részére van, hogy a magasabb összegű térítési díjat kell
fizetniük, mivel a költségek is emelkedtek.
A rendelet alkalmazásához az anyagi és tárgyi feltételek biztosítottak. Az adminisztratív
feladatokat az élelmezésvezető és a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal nógrádi
kirendeltségén dolgozó pénzügyi ügyintézők látják el.

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

