Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete
1/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások
térítési díjairól szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt.) 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 2/2016.
(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet 3. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4) A személyi térítési díjat Pápateszér Község Önkormányzata házipénztárába kell befizetni
a tárgyhót követő hónap 10. napjáig.”
2. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

Völfinger Béla
polgármester

A rendeletet kihirdettük:
Pápateszér, 2020. február 7.
Fehér Mária
címzetes főjegyző

1. melléklet az 1/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja

Személyi térítési díj
(Ft/ adag/fő)

Ételkészítés
helye

Önköltség/ellátási
nap
(Ft/adag/fő)

Normatív
állami
támogatás
(Ft/adag/
nap/fő)

Kék Delikát Kft.
Lovászpatona
Vanyola,Petőfi
u. 24. alatt

800

260

Öregségi
Öregségi
Intézményi
nyugdíj
nyugdíj
térítési díj mindenkori mindenkori
(Ft/adag/
legkisebb
legkisebb
nap/fő
összegének összegének
nap)
150%-át
150%-át
nem éri el meghaladja
étkező havi étkező havi
rendszeres rendszeres
jövedelme
jövedelme

540

Az intézményi térítési díjak 27 % ÁFÁ-t tartalmaznak!

420

480

2. melléklet az 1/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

Az intézményi térítési díjak 27 % ÁFÁ-t tartalmaznak!
Korosztály

Étkezés

Nyersanyag
-költség

Szülők
által
fizetendő
személyi
térítési
díj
(nettó)

Szülők által
fizetendő
személyi
térítési díj
(bruttó)

Kék Delikát
Kft által
számlázott
ár (nettó)

Kék Delikát
Kft által
számlázott ár
(bruttó)

1 Óvoda
.

3x étkeztetés

470

268

340

566,93

720

2 Óvoda: diétás
. étkeztetés

3x
étkeztetés

483

284

360

580,31

737

3 Általános
. Iskola

3x
étkeztetés

565

331

420

661,42

840

4 Általános
. Iskola

ebéd

410

173

220

488,19

620

5 Általános
. Iskola

tízórai és
uzsonna

155

157

200

173

220

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban
Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
rendeletet alkot.
A gyermekétkeztetés szabályozása nem a Sztv. hatálya alá tartozik, az e körbe tartozó
ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXÍ. törvény (a továbiakban Gyvt.) tartalmazza. A Gyvt. 29. § (1)
bekezdése ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson.
A fenntartó önkormányzatnak minden évben felül kell vizsgálni a térítési díjakat, és a
jogszabályi változások, valamint a díjakat befolyásoló tényezők figyelembe vételével meg
kell határozni az adott évben fizetendő díjak mértékét.
A vásárolt élelmezés árának változása miatt szükséges a térítési díjak korrigálása.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 3. §-a (4) bekezdéssel egészül ki, mely úgy szabályoz, hogy a térítési díjat utólag
fizessék az igénybe vevők.
A 2. §-hoz
A rendelet 2. § a rendelet 1. melléklete módosításáról rendelkezik.

A 3. §-hoz
A rendelet 3. § a rendelet 2. melléklete módosításáról rendelkezik.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

