
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2007. (XII.12.) rendelete

az önkormányzatnál alkalmazott étkezési térítési díjakról

1.§.

(1) Litér  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  élve  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással, -  figyelemmel a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)  16.  § (1) bekezdésében 
foglaltakra,  az  önkormányzat  és  intézményeinél  alkalmazandó  étkezési  térítési  díjak 
megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja.

2. §.
(1) Az óvodai térítési díj: 300,- Ft/nap.
      A bölcsődei térítési díj: 300,- Ft/nap.
(2) a) A három vagy többgyermekes családok gyermekei, valamint a tartósan beteg vagy 
          fogyatékos gyermekek részére a térítési díj 50 %-át normatív kedvezményként kell  
          biztosítani. 

b) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés és óvodás
    gyermekek 100 % normatív kedvezményben részesülnek. 
    A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

3. §.

(1) Az iskolai napköziotthoni ellátási térítési díj összege 350,- Ft/nap.
(2) A menzai térítési díj összege: 280,- Ft/nap.
(3) Napköziotthoni ellátás esetén, amennyiben csak az ebédet veszik igénybe, úgy a térítési 
      díj a menzai díj összege: 280,- Ft/nap.
 (4) a) A három vagy többgyermekes családok gyermekei, valamint a tartósan beteg vagy 

fogyatékos  tanulók,  valamint  az  5-8.  évfolyamon tanuló rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményben  részesülő  tanulók  részére  a  térítési  díj  50  %-át  normatív 
kedvezményként kell biztosítani. 

     b) Az 1-4. évfolyamon tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő    
gyermekek 100 % normatív  kedvezményben részesülnek.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

4. §.

(1) A szociális étkezés önköltsége: 580,- Ft/nap.
(2) Intézményi térítési díj: 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meg nem haladó 
jövedelem esetén: 215,- Ft/nap
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a és 300 %-a közötti 
jövedelem esetén: 255,-  Ft/nap
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át meghaladó jövedelem 
esetén: 320,- Ft/nap

(3) A személyi térítési díj összege az önkormányzat 13/2006. (VII.5.) sz. rendelete alapján, a 
jövedelmi viszonyok függvényében kerül megállapításra.
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5. §.

(1) Az önkormányzati intézmények dolgozói és nyugdíjasai ebédtérítési díjként 580,- Ft/nap 
összeget fizetnek. 

     
(2) Az óvodai dolgozók térítési díja, amennyiben háromszori étkezést vesznek igénybe, 625,- 

Ft/nap.

6. §.

A konyha szabad kapacitásának terhére az intézmény vezetőjének engedélyével  az ebédet 
bárki igénybe veheti 580,- Ft/nap térítési díj ellenében.

7. §.

A 2-4. §-okban szereplő térítési díjakon felüli rezsiköltséget az önkormányzat az élelmezést 
ellátó intézmény költségvetésébe beépíti.

8. §.

A megállapított térítési díjak a 20 %-os általános forgalmi adót tartalmazzák.
A megállapított térítési díjat az igénybevevőnek előre, a tárgyhó 11-ig kell befizetni.

9. §.

A megállapított térítési díjakat 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. §.

A rendelet mellékletét képezi a térítési díjak megállapításához készített kalkuláció.

11. §.

(1) A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Litér 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint, a körjegyző gondoskodik.

                       Szedlák Attila                                                Harnos László
                         polgármester                                                    körjegyző


