Értény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (III. 08.) számú önkormányzati rendelete
az óvodai térítési díjakról és a nyersanyagnormáról
Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a.) pontjában,
valamint 92.§ (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Értény-Koppányszántó Óvoda Fenntartó Társulás fenntartásában
működő Értény-Koppányszántó Társult Óvoda és Főzőkonyhába járó gyermekekre és az
önkormányzati intézmények alkalmazottaira.
2.§
Ellátási formák
(1) Értény-Koppányszántó Óvoda Fenntartó Társulás biztosítja a településeken az óvodai,
gyermekétkeztetéssel, az alkalmazotti valamint szociális és vendégétkeztetéssel kapcsolatos
feladatokat azzal, hogy a szolgáltatás igénybevételét az Értény Községben működő óvoda, a
településen működő konyha igénybevételével, a koppányszántói tagóvoda Koppányszántó
településen működő konyha igénybevételével biztosítja.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg
melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(3)Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetében az étkezés igénybevétele kötelező.
(4) Az óvodai étkeztetésbe nem egész napos ellátás esetén tízórai igényelhető.
(5) Az étkezés igénybevételét az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások, önkormányzati
intézmények alkalmazottai, vendégétkezők, valamint szociális étkezést igénybe vevők esetében az
élelmezésvezetőhöz be kell jelenteni.
(6) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható.
(7) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap 9 óráig kell lemondani. A fizetésre
kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
(8) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások, önkormányzati intézmények
alkalmazottai, vendégétkezők és a szociális étkezést igénybevevők étkezésének lemondása az
igénybevevő vagy törvényes képviselőjének az élelmezésvezetőhöz intézett nyilatkozattal szűnik
meg, a benyújtást követő napon.
3.§
Térítési díjak
(1) Az étkeztetés térítési díjtételek összegét Értény község esetében e rendelet 1-es melléklete,
Koppányszántó község esetén a 2-es melléklet tartalmazza.

(2)1 Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény
fenntartója évente egy alkalommal – március 15. napjáig - a térítési díjakat felülvizsgálja, a
tárgyévre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapíthat meg.
(3)2 Rendkívüli esetben lehetőség van a díjtételek (2) bekezdésben foglalt időponttól eltérő
időpontban történő felülvizsgálatára is.
(4) Ha a fizetésre kötelezett határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az élelmezésvezető írásban
felszólítja a kötelezettet a térítési díj hátralék befizetésére és a mulasztás következményeire.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezet eredményre az élelmezésvezető
negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a
jegyzőnek, aki intézkedik annak behajtásáról.
(6) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni a
számla kiállításától számított 8. napon belül.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Értény, 2017. március 08.
Gománné Szabó Zsuzsanna
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2017. március 08.
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
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Módosította a 2/2018.(II.16.) számú Ör. Hatályos 2018.03.01-től
Módosította a 2/2018.(II.16.) számú Ör. Hatályos 2018.03.01-től

1-es melléklet
Értény község térítési díjai és alkalmazott nyersanyagnormái
1. Óvodai ellátottak esetében alkalmazandó nyersanyag norma 335 Ft/nap
2. Intézményi alkalmazottak esetében alkalmazandó nyersanyag norma 290 Ft/nap
3. Az óvodai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a nyersanyagnormával.
4. A vendégétkezők által fizetendő térítési díj:
700- Ft/ebéd.
5. Az intézményi alkalmazottak által fizetendő térítési díj: 500- Ft/ebéd.

2-es melléklet3
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Hatályon kívül helyezte a 12/2017.(VI.30.) Ör. 1.§-a. Hatálytalan 2017. július 01-től

