Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének
15/2010. (XII.15.) számú rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról

Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92.§-a alapján, az egyes szociális ellátások szabályozásáról
szóló 8/2009 (IV. 17.) számú rendelet 19.§-ában biztosított ellátás, valamint a községi konyha által
biztosított egyéb szolgáltatások után fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
Térítési díjat kell fizetni az óvodai ellátottak, az iskolai étkezők, a szociális étkezők, az alkalmazottak,
a nyugdíjas volt alkalmazottak és a vendég jelleggel étkezők által igénybevett étkezés után.

2.§
A térítési díjak mértéke
(1) óvodai ellátottak esetében:
(2) iskolai étkezők esetében:
(3) alkalmazottak esetében
(3) azok a nyugdíjas közalkalmazottak,
köztisztviselők, munkatörvénykönyve alá
tartozók akik az önkormányzatunktól
mentek nyugdíjba:
(4) vendég ebéd esetében:

345.-Ft
440.-Ft
570.-Ft

430.-Ft
570.-Ft

A térítési díj az általános forgalmi adót is tartalmazza.
A szociális étkezőkre vonatkozó szabályokat az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló
8/2009. (IV. 17.) számú rendelet 19.§-a tartalmazza.

3.§
Kedvezmények
(1) Az óvodai és általános iskolai 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi
térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek és tanuló után, a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, a
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át
kedvezményként kell biztosítani.
(3) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt ( pl. igazolt hiányzás ) a jogosult nem kívánja
igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha a Házi Rend
kedvezőbben nem rendelkezik, a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére
mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
(4) A térítési díj fizetés az intézmények SZMSZ-ében és Házi Rendjében van szabályozva.

4.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 20/2009.
(XII. 17.) számú étkezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Murakeresztúr, 2010. december 14.

Hervai Edit
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Murakeresztúr, 2010. december 15.

Hervai Edit
körjegyző

Pavlicz Lajos
polgármester

