2. napirendi pont
Előterjesztés a 2011. évben fizetendő étkezési térítési díjakról
Tisztelt Képviselő testület!
A Hevi Mesterkonyha Kft. Halászi, illetve Püski településeken a gyermekélelmezési, illetve
közétkeztetési normákra és térítési díjakra vonatkozólag az alábbi ajánlatot tette:

Bölcsőde
(4-szeri étkezés)
Óvoda
(3-szori étkezés)
Tízórai
Ált. isk. menza
(1-szeri étkezés)
Ált isk. napközi
(3-szori étkezés)
Vendégétkezők

Norma
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ÁFA

Bruttó
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szülő
fizet:
394,-
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59,254,-
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124,526,-

74,318,-

390,-

166,-

556,-

+25%

695,-

488,-

a

580,-

Az önkormányzatnak helyi rendeletében azt kell meghatároznia, hogy a szülő az étkezésért
milyen térítési díjat köteles fizetni. A szülő azonban nem fizethet többet, mint a napi
nyersanyagnorma, pontosabban annak áfával megnövelt összege.
Az étkezés tényleges árát a táblázat 6. oszlopa („Bruttó”) tartalmazza. Ebből az árból a szülők
fizetik a norma áfával megnövelt összegét, melyet a táblázat 7. oszlopában tűntettünk fel. Az
önkormányzat fizeti a rezsit, valamint annak áfáját.
A rendelet mellékletében a fenti táblázat 2. oszlopában („Norma”) szereplő
nyersanyagnormákat kell feltüntetni. A tervezetben tájékoztatásul feltüntettük a 2010. évben
alkalmazott nyersanyagnormákat is az összehasonlíthatóság kedvéért.
A vendégétkezőkre vonatkozó eladási árat a rendeletben nem szükséges feltüntetni.
Halászi, 2011. február 8.
dr. Kránitz Péter
körjegyző
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HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2011. (…) önkormányzati rendelete
a 2011. évben fizetendő étkezési térítési díjakról

Halászi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekvédelemről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Képviselőtestület a Halászi Óvoda és Bölcsőde konyhája által biztosított étkezések
igénybevételének díját e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. §
A fizetendő térítési díj mérsékléséről, a kedvezmény igénybevételének feltételeiről kérelemre
a Szociális és Kulturális Bizottság az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet előírásai szerint dönt.
3. §
Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 2010. évben fizetendő
étkezési térítési díjakról szóló 2/2010. (II. 12.) rendelet hatályát veszti.

Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
körjegyző

Kihirdetve:
Halászi,……………………..

dr. Kránitz Péter
körjegyző
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1. számú melléklet

Intézményi térítési díjak a gyermekintézményekben
1.)Óvodás gyermek után teljes ellátás esetén

296,- Ft/nap

2.) Óvodás gyermek tízórai étkeztetése

59,-Ft/nap

3.) Iskola-napközis gyermek teljes ellátás esetén

390,--Ft/nap

4.) Iskolás gyermek csak menzás ellátás esetén

254,--Ft/nap

5.) Bölcsőde

315,-Ft/adag

A megállapított díjak az ÁFA -t nem tartalmazzák.

A 2010-es díjak tájékoztatásul:
1.)Óvodás gyermek után teljes ellátás esetén

280,- Ft/nap

2.) Óvodás gyermek tízórai étkeztetése

56,-Ft/nap

3.) Iskola-napközis gyermek teljes ellátás esetén

375,--Ft/nap

4.) Iskolás gyermek csak menzás ellátás esetén

240,--Ft/nap

5.) Bölcsőde

300,-Ft/adag

3

