PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2012. /VIII. 31./ önkormányzati rendelete a
Püspökhatvani Gyermekélelmezési Konyha által biztosított
Püspökhatvan nevelési, oktatási intézményeiben fizetendő térítési díjakról
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontja alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv.
/továbbiakban: Gyvt/ 147-151 §-ának rendelkezései alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Hatálya
A rendelet kiterjed a Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsődébe járó bölcsődés, óvodás korú
gyermekekre, valamint a Püspökhatvani Bene József Általános Iskolába járó étkezést igénybe vevő
gyermekek térítési díjára. Kiterjed továbbá az önkormányzati, óvodai, iskolai alkalmazottak munkahelyi
vendéglátásának díjszabására, valamint nyugdíjas étkezést igénybe vevőkre. /1/
2. §
Térítési díj fizetésének szabályai
/1/ A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért
/továbbiakban: gyermekétkeztetés/ térítési díjat kell fizetni.
/2/

A térítési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő köteles.

/3/ A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának az alapja az élelmezési nyersanyagköltség.
/4/
A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj összegét - a mindenkori hatályos
jogszabályok szerinti számítási mód és a kötelező kedvezmények figyelembevételével - az intézményvezető
határozza meg. Az intézményvezető a
személyi térítési díj összegének meghatározásánál köteles
figyelembe venni a Gyvt
151. § (5) bekezdésében foglalt kedvezményeket.
/5/

Az alanyi jogon járó kedvezmények megállapításához az intézményvezetőnek be kell kérnie a
törvényes képviselőtől a bizonyító erejű dokumentumokat.

/6/

A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat legfeljebb egy hónapi időtartamra előre
kell megfizetni.

/7/

Ha az ellátást betegség, vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást
az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Bejelentés esetén a távolmaradás idejére a fizetésre
kötelezett a bejelentés elfogadásának napjától mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

/8/

Ha az adott hónapra befizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, az előre
befizetett térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy azt vissza kell fizetni.

/9/

A személyi térítési díj befizetésének módját, idejét, a távolmaradás, illetve a személyi
körülményekben bekövetkezett változások bejelentésének módját az intézmény belső
szabályzataiban kell rögzíteni.

/10/

A térítési díj megfizetésének elmulasztása esetén a mulasztás napjától számított 5., amennyiben
indokolt ismételten, akkor a 15. napon belül az intézmény vezetője a kötelezettet írásban felszólítja
a térítési díjhátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

/11/

Amennyiben az intézmény vezetői intézkedés nem vezet eredményre, a vezető a lejárt befizetési
határidőt követő 5. napig jelentést küld a fenntartó részére a hátralék rendezésére.
A bölcsődés korúak részére az önkormányzat nem állapít meg intézményi gondozási
díjat.
3. §
Gyermekek térítési díja

Korcsoportok:

Térítési díj: (bruttó összeg Ft-ban)_______

1. Bölcsődés korúak
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
2. Óvodás korúak
(reggeli, ebéd, uzsonna)
3. Általános iskolások
(Reggeli, ebéd, uzsonna)
Ebéd:
65 %
Reggeli:
17,5 %
Uzsonna:
17,5 %

390
390
550
360
95
95
4§
Felnőtt lakosság térítési díja

Megnevezés:

Térítési díj: (bruttó összeg Ft-ban)______

1. Nyugdíjas korosztály:
2. Vendég étkező:
3. Hatályon kívül helyezve /2/

660
720
5. §
Záró rendelkezés

A rendelet 2012. szeptember 1. napjától hatályos, hatályba lépésével egyidejűleg az 1/1998. /II.1./ sz.
Ökt rendelet az intézményi térítési díjakról és az élelmezési nyersanyagnormáról hatályát veszti.
Püspökhatvan, 2012. augusztus 29.
Bátyi József
Polgármester

Blaskó Imréné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012.08.31.
Blaskó Imréné
jegyző
Záradék:
/1/ - /2/ hatályos: 2018.01.02. – 10/2017. /XI. 30./ önkormányzati rendelet
Szabados Adrienn
jegyző

