Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012. (XII.18.)
RENDELETE
a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Szt. 59.§ (1) és 62.§ (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 41.§ (1), 94.§ (2), 147.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Nyersanyagköltség (norma)
1.§ (1) Az óvodai ellátottak 1 napra jutó (tízórai, ebéd, uzsonna) élelmezési nyersanyagköltsége: 400 Ft.
(2) Felnőtt ebéd 1 napra jutó nyersanyagköltsége: 376 Ft.
Térítési díjak
2.§ (1) Az étkezést igénybe vevők által fizetendő napi térítési díjak:
a) Óvodai ellátottak: nyersanyagköltség + áfa.
b) Felnőtt étkezők 591 Ft + áfa.
c) A szociális étkezés intézményi térítési díja: a felnőtt ebéd nyersanyagköltsége + a
nyersanyagköltség 62,5 %-ában megállapított előállítási, rezsi és egyéb költség, csökkentve az
e feladatra nyújtott állami támogatás összegével, azaz 390 Ft + áfa,
d) A szociális étkezés személyi térítési díja az 1. számú mellékletben meghatározott jövedelmi
kategóriák szerint megállapított díj, de legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő személy
rendszeres 1 napra számított jövedelmének 30%-a.
Záró rendelkezés
3.§ (1) E rendelet a 2013. február 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a gyermekétkeztetés és
szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 1/2012. (I.18.) rendelete.
Bánk, 2012. december 17.
Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2012. december 18-án.
Torma Andrea
körjegyző
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Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (XII.18.) önkormányzati rendeletének
1. melléklete
A szociális étkezés és ebédkihordás személyi térítési díja

Kategória

Jövedelemkategóriák az ellátott havi
átlagos jövedelme alapján

Nettó (áfa nélküli)
személyi térítési díj
(Ft/adag)

I.

nyugdíjminimum 150%-át nem éri el

204

II.

nyugdíjminimum 150%-át eléri, de
nem haladja meg a nyugdíjminimum
300%-áig

264

III.

nyugdíjminimum 300%-a felett

323
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a 22/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló rendelet

Általános indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdése
alapján a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjról rendeltet alkot.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése alapján a
fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

Részletes indokolás
1-2.§-hoz
A helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a nyersanyagnormákat, valamint a térítési díjak
összegét.
3.§-hoz
A rendelet – tekintettel arra a törvényi szabályozásra, hogy fizetési kötelezettséget növelő szabályozás
esetén a hatályba lépésre legkorábban a kihirdetést követő 30 napot követően kerülhet sor - a 2013. február
1-jén lép hatályba, és az új díjtételeket meghatározó önkormányzati rendelet hatályba lépésével a korábbi
díjtételeket meghatározó önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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