Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelete
a térítési díjakról
Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92.§ (1) bekezdésében, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a Csörög Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) által alapított és fenntartott Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde
intézményben étkeztetést igénybevevőkre.
2. § Az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján biztosítja a településen az 1. §-ban
meghatározott intézményben ellátott gyermekek, az óvodapedagógus, kisgyermekgondozó
felnőtt alkalmazottak és a vendégek étkeztetését.
3.§ Az Önkormányzat az intézményi térítési díjat az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4.§ (1) A rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csörög Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a nyersanyagnormákról és az intézményi térítési díjakról szóló
15/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
16/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete.
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INDOKOLÁS
1. §-hoz: A rendelet hatályáról rendelkezik.
2. §-hoz: A étkeztetés biztosításának módjáról rendelkezik.
3. §-hoz: Az étkezési térítési díjakat az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4. §-hoz: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 2/2017. (III.15) önkormányzati rendelethez
I.
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Nyersanyag norma

Intézményi térítési díj
(Nyersanyag norma +ÁFA)

Reggeli

82 Ft

104 Ft

Ebéd

205 Ft

260 Ft

Uzsonna

63 Ft

80 Ft

Összesen:

350 Ft

444 Ft

BÖLCSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Nyersanyag norma

Intézményi térítési díj
(Nyersanyag norma +ÁFA)

Reggeli

66 Ft

84 Ft

Tízórai

28 Ft

35 Ft

Ebéd

197 Ft

250 Ft

Uzsonna

59 Ft

75 Ft

Összesen:

350 Ft

444 Ft

II.
AZ INTÉZMÉNYI ALKALMAZOTTAK, VALAMINT A VENDÉG ÉTKEZŐK
EBÉD TÉRÍTÉSI DÍJA
1. Óvodapedagógus, kisgyermekgondozó térítési díja:

354.- Ft+ ÁFA

2. Vendég étkező térítési díja:

512.- Ft+ ÁFA

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
tájékoztatása szerint a bruttó 30 forint/adag mértékű díjnövelés a szolgáltatás színvonalának
megtartása szempontjából szükségszerű. A tervezett díjnövekedéssel mind a szülők, mind az
önkormányzat által fizetendő díjak összege nem jelentősen változik.
2. Környezeti és egészségi következményei: Nem relevánsak.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nem relevánsak.
4. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az intézményben a szülők által fizetendő étkezési térítési díjakat az étkezést biztosító
önkormányzat rendeletében kell meghatározni.
5. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

