
Litér Közsóg Önkormányzata Képviselő-testü|etének
|1 t2018. (WI.10.) Önkormányzati rendelete

az önkormányzatnál alkalmazott étkezési térítési díjakról

Litér Község Önkormányzatának Képviseló+estülete Magyaíország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatástől és szociális
ellátásokról szól'ő 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkotmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXX. Törvény
13 § (1) bekezdés 8, pontjában m eghatátrozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet hatálya kiterjed Litér Község Önkorm ányzata által fenntartott
intézményekre.

2. § (1) Az óvodai térítési díj:
(2) A bölcsódei önköltség:
(3) Intézményi térítési dij:

14.1 Szemelyi térítesi díj:

435,- FVnap
875,- Ftinap
485,- Ft/nap
485,- Ft/nap

(5) Gyermekétkeztetés esetén térítési díj kedvezményben részesülnek a Gyermekek
védelméről és a gyámügyi ig azgatásről sző|ő 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban
g}.vt.) 21.§, 21lA § és a2llB § -ban szerinti gyermekek.

3. § (1) Az iskolai napközi-otthoni ellátási személyi térítési díj összege: 485,- Ft/nap
intézményi térítési díj:
önköltség:

(2) A menzai személyi téritési díj összege:
intézményi térítési díj:
önköltség:

775,- Fílnap
775,-Ft/nap
330,- Ft/nap
530,-Ft/nap
680,- Ft/nap

4.§

5.§

(1) A szociális étkezés önköltsége elvitellel: 770,-Fílnap
(2) A szociális étkezés önköltsége kiszállítással: 890,- Ft/nap
(3) Intézményi térítési díj elvitellel: 550,- Ft/nap
(4) Intézményi térítési díj kiszállítással: 670,-Fílnap
(5) Etkezés kiszállítási díja I20,- Fílnap
(6) Múanyag edény (2db) 90,- Ft/nap
(7) A személyi térítési díj összegét az őnkormányzaí külön rendeletben szabályozza.

A konyha szabad kapacitásrának terhére az intézmény vezetőjének engedélyével

a) az önkormányzati intézmények dolgozói és nyugdíjasai ebédtérítési díjként 680,-
Ft/nap összeget fizetnek,
b) az óvodai doigozók térítési díja, amennyiben háromszori étkezést vesznek igénybe
775- Fílnap,
c) a nonprofit szervezetek, civil szervezetek , egyházak, alapítványok által
szeívezett íyári gyermektábor résztvevői számára napi egyszeri meleg étkezést biztosít
a tábor időtartama a|att az önkormányzat,
ca) Az éíkezés térítési díja 680,-Ft/nap. Ez az összeg a nyersanyag norma, mely 330,-
Ft, és a rezsiköltség összegéből tevódik össze.
cb) A térítési díjat a tábor résztvevőinek a pfogram első napjrán kell befizetniiik.



ó.§

7,§

A 2-5. §-okban szereplő térítési díjakon felüli rezsiköltséget az önkorm ányzaí az

élelmezést ellátó intézmény költségvetésébe beépíti.

A megállapított térítési díjak a27 oÁ-os általános forgalmi adót lartaimazzák.

A megállapított térítési díjat az igénybevevőnek előre, a tárgyhó 11-ig kell befizetni.

(1) A rendelet 2018. szeptember 1. nappal lép hatályba.

(2) HatáIyát veszti Litér Község Önkormiinyzata Képviselő-testületének az

önkormányzatnál alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 19i2015.(XII.3.)

önkormányzati rendelete.
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