Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének
6/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes
gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézményi munkahelyi étkeztetésért
fizetendő térítési díj akról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (1) bekezdésében a.) pontjában, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi Ill. tv. 92. ~
(1) a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. tv. 29.
(1) és a 151. ~ (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
~.

I

.~

Ecsegfalva közigazgatási területén levő az önkormányzat által működtetett főzőkonyhán
biztosított étkeztetés után a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek napközbeni
ellátásáért az önkormányzat jelen rendelet 1. melléklete szerinti intézményi térítési díjat
állapítja meg.
—

—

2.~
(1) Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít a szociálisan rászorult személyek részére.
Az étkeztetés biztosítása tekintetében szociálisan rászorultnak tekintendő az, aki
a)
b)
c)
d)
e)

a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
egyedülálló és egészségi állapota miatt önmaga ellátásra átmenetileg nem képes,
fogyatékossági támogatásban részesül,
vaksági járadékban részesül,
munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és rokkantsági nyugdíjban vagy
ellátásban részesül, ill. legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
f) szenvedélybeteg,
g) pszichiátriai beteg
h) hajléktalan,
i) átmeneti jelleggel krízishelyzetben van.
(2) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat lehet
elfogadni:
a)

egészségügyi állapotra és szenvedélybetegségre vonatkozóan háziorvosi,
szakorvosi igazolást, egészségkárosodás esetén a Nemzeti Rehabilitációs
Hivatal döntését, munkaképesség-csökkenés esetén a munkaképesség
mértékét megállapító szerv döntését

b)

fogyatékosság esetében fogyatékossági támogatást, vakok személyi
járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósitását
igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,

c)

pszichiátriai betegségre
szakorvosi szakvéleményt,

d)

hajléktalanság esetében a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan
szállás.

vonatkozóan

pszichiáter

vagy

neurológus

(3) A kérelmet az önkormányzat élelmezésvezetőjéhez kell benyújtani az arra
rendszeresített formanyomtatványon. Az ellátásra való jogosultságot az élelmezésvezető
állapítja meg.
(4) A szociális étkeztetés személyi térítési díjat havonként a tárgyhónap 10. napjáig előre
kell megfizetni.
(5) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. ~
(1) A munkahelyi szervezett étkeztetés igénybevételére az önkormányzati költségvetési
szervekkel köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban
álló személyek jogosultak.
(2) A munkahelyi étkeztetést az (1) bekezdésben feltüntetett személyek igénybe vehetik
fizetett szabadság, fizetés nélküli szabadság, táppénzes állomány, szülési és
gyermekgondozási szabadság ideje alatt is.
(3) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt étkeztetést igénybe Vevő személyek vendégétkezőnek
minősülnek.
(4) A munkahelyi és a Vendég étkeztetésért fizetendő térítési díjat e rendelet 3 melléklete
tartalmazza.
4. ~
(1) E rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat konyhájában biztosított
gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az
intézménynél folyó munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról 4/201 3.(IlI.14.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Ecsegfalva, 2015. augusztus 27.
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Kovács Mária
polgármester

Czene .glár a
jegyző

Záradék:
A rendeletet kihirdettem:

Ecsegfalva, 2015. augusztus 28.

(
jegyző

61201 5.(Vlll.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
I.
Sorszám
1.

2.

3.
4.

Gyermekétkeztetés térítési díjai

Ellátás megnevezése

óvodai ellátás (napi 3 étkezés),
ebből
la) tízórai
l.b) ebéd
1.c) uzsonna
általános iskolai ellátás (napi 3
étkezés) ebből
2.a) tízórai
2.b) ebéd
2.c) uzsonna
általános iskolai menza
áltanos iskolai tízórai

Nyersanyagköltség
(Ft)

Áfa (Ft)

299

81

lntézmén~
térítési díj
(Ft)*
380

60
179
60
382

16
49
16
103

75
230
77
485

76
230
76
232
117

20
63
20
63
31

95
295
95
295
150

*Áz intézményi térítési c4jat és a személyi térítési dUat az 1 és 2 forintos címletű e’rmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. ‚~‘-ának megfelelő módon
kerekítve kell meghatározni.

61201 5~VllL28.) önkormányzati rendelet 2 melléklete
I.

Sorszám

2.

Ellátás megnevezése
Szociálisan rászoruló
személy egyszeri
meleg étkeztetése
(ebéd)
Szociálisan rászoruló
személy egyszeri
meleg étkeztetése
(ebéd) kiszállítás

esetén
*

A szociálisan rászoruló személyek étkezési térítési díjai

Nyersanyagköltség
(Ft)

Áfa (Ft)

510

510

Intézményi
térítési díj (Ft)

138

kiszállítás
díja
(bruttóFt)
0

138

70

720

650

**

Az intézményi térítési d~jat és a személyi térítési d~’jat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása

következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi IlL törvény 2. ~~-ának megfeleló’ módon
kerekítve kell meghatározni.
**Egycl2on lakóingatlanban élő közös háztartásba tartozó ellátottak esetében a kiszállításértjizetendó’
térítési dgat csak egy személyre lehet megállapítani.

*

61201 5.(VllL28.) önkormányzati rendelet 3 melléklete

I.

Munkahelyi étkeztetés térítési díja

1 .A munkahelyi dolgozók által fizetendő bruttó térítési díj mértéke 750 Ft/adag.

II. Vendégétkeztetés térítési díja
1 .A vendégétkezők által fizetendő bruttó térítési díj mértéke: 750 Ft/adag.

