Szajla Községi Önkormányzat
Képviselı-testületének
9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az étkeztetések térítési díjairól
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdésében, az 1.§.
(1) bekezdés tekintetében a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében, az 1.§ (3) és (4) bekezdésére vonatkozóan a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Ötv. 8.§ (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
Intézményi térítési díjak
1.§ 1 Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati fenntartásban mőködı
tálalókonyha közremőködésével vásárolt szolgáltatással biztosított étkeztetés térítési díjait és
nyersanyag költségét az alábbiak szerint fogadja el:
(1) A szociális étkeztetés térítési díja napi egyszeri ebéd étkezésre
•

intézményi térítési díj 585 forint/nap

(2) Munkahelyi, alkalmazotti étkeztetés kedvezmény nélküli térítési díja napi egyszeri ebéd étkezésre
•

intézményi térítési díj 806 forint/nap

(3) Vendégétkeztetés térítési díja napi egyszeri ebéd étkezésre
•

intézményi térítési díj 806 forint/nap

2.§ (1)2 Az ebéd kiszállításáért az 1.§ (2) bekezdésben meghatározott ellátást igénybe
vevıknek a kiszállításért 95 Ft/nap díjat kell fizetni.
(2) Amennyiben egy háztartásban kettı vagy annál több ebéd kerül kivitelre, abban az esetben
a kiszállítási díj csak egyszer számolható fel.
(3) Ha egy háztartásban kettınél több ebéd kiszállítására kerül sor és a jogosultak között van
térítésmentesen étkezı, akkor a kiszállítási díjat a fizetésre kötelezett személyre kell
megállapítani.
Térítési díj kedvezmények
3.§ 3A munkahelyi, alkalmazotti étkeztetés intézményi térítési díjából az önkormányzat a
közszolgálati dolgozói és határozatlan idejő munkavállalói részére bruttó 146 Ft/adag kedvezményt
nyújt.

A térítési díj befizetése
1

Módosította a 16/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelet
Módosította a 16/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelet
3
Módosította a 11/2012.(VII.03.) önkormányzati rendelet
2

1

4.§ A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követı hónap 10.
napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó önkormányzat elszámolási számlájára.
Záró rendelkezések
5.§ (1) Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szajla Községi Önkormányzat 1/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete az étkezési
térítési díjakról.

Szajla, 2012. április 16.

Vincze Imréné
polgármester

Sánta Miklósné
körjegyzı

Záradék: A rendeletet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-a alapján
hirdetıtáblán való kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2012. április 27-én.

Vígh Lászlóné
aljegyzı
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