Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
5/2014. (I.23)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról,térítési díjairól, vendég
és munkahelyi étkeztetésről

Gyöngyössolymos község Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7.§. (1) bekezdésére, 57.§.
(1) bekezdésének c.) pontjára, 62.§.-ra, továbbá 116.§.-ra, továbbá a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§. (1) b.) pontjára,
illetve 147.§. (1) bekezdésére, az önkormányzati intézmények élelmezési
nyersanyagnormáiról, térítési díjairól és munkahelyi étkeztetésről a következő rendeletet
alkotja.

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati fenntartású Solymosy Óvodával,
Gondozási központtal, Gárdonyi Géza Művelődési Házzal a Polgármesteri Hivatallal és
a Klebersberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő Nagy Gyula
Testnevelési Tagozatos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel
foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottakra, ellátottakra az időskorúak nappali
intézmény ellátottaira, szociális étkezésben részesülőkre és a vendégétkezőkre.
(2) Vendégétkezők köre:
Vendégétkezőként
ellátásban
részesülhetnek
az
önkormányzathoz
és
intézményeihez, valamint az Intézményfenntartó Központhoz érkező szakmai
felügyelők, ellenőrök, tanácsadók és koordináló munkatársak. Ilyen ellátásban
részesülhetnek az önkormányzathoz és intézményeihez, valamint a
Intézményfenntartó Központhoz szervezett csoportban érkező vendégek.
Ellátást kaphatnak továbbá e jogcímen az önkormányzat és intézményei részére
felújítási, építési, javítási munkálatokat végző szakemberek.
(3) A szociális étkezést külön rendeletben meghatározottak szerint lehet igénybe venni.

(4) Az önkormányzat által fenntartott konyha köteles az intézményeiben lévő
gyermekétkeztetésben résztvevő intézményi ellátottak, a szociális étkezők és
alkalmazottak étkeztetését az intézményi nyersanyagköltség alapján – az életkornak
megfelelően kialakult kalória és tápanyagszükséglet figyelembe vételével – az
egészségügyi előírások betartásával biztosítani.
(5) Amennyiben a konyha kapacitása lehetővé teszi, a polgármester engedélyezheti,
hogy az étkezést (ebédet) más gazdálkodó szervek dolgozói, mint kívülállók,
vendégétkezés formájában igénybe vegyék amennyiben a saját ellátottak, illetve a
dolgozók étkezését nem hátráltatja.
(6)
a.) Az ellátást helyben fogyasztással lehet igénybe venni, vagy saját felelősségre az
igénylő elszállíthatja.
b.) Az önkormányzat szervezett házhoz szállítást is biztosít, melyet kizárólag az 1.§
(3) bekezdése szerint szociális étkezésre jogosultak vehetnek igénybe és ezért a 6.§
(3) bekezdése szerinti külön költséget kötelesek megfizetni.

Intézményi élelmezési nyersanyagköltség

2.§
A Képviselő-testület az intézményi élelmezési nyersanyagköltségeket (intézményi
térítési díj) az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) óvodai alkalmazottak
b.) gondozási központ alkalmazottak
c.) idősek klubja ellátottjai (napi 2X-i étkezés esetén)

372.-Ft.
372.-Ft.
520.-Ft.

d.) szociális étkezés (ebéd esetén)

420.-Ft.

e.) intézményi dolgozók (ebéd esetén)

377.-Ft.

f.) kívülállók, vendégétkezők

377.-Ft.

g.) óvodás gyermek étkezés

351- Ft

h.) iskolai gyermek ebéd

377 - Ft

Térítési díj és fizetési kötelezettség

3.§
(1) A személyi térítési díj összegét a 2.§. a.) és b.) pontjában meghatározott
nyersanyagköltség és ÁFA, valamint 25% rezsiköltség képezi, óvodai alkalmazottak és
a gondozási központ alkalmazottak esetében.
(2) A személyi térítési díj összegét a 2.§ e.) pontjában meghatározott nyersanyagköltség
és ÁFA, valamint 38% rezsiköltség képezi az intézményi dolgozók esetében.
(3) A személyi térítési díj összegét a 2.§ f.) pontjában meghatározott nyersanyagköltség
és ÁFA, valamint 60% rezsiköltség képezi a kívülállók, vendégétkezők esetében.
(4) A személyi térítési díjat a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.
Kivételt képez a vendégétkezők köre, akik igénybevételkor fizetnek.
(5) A személyi térítési díjat a (4) bekezdésben foglalt határidőt követő 10. napig kell
befizetni és elszámolni az önkormányzat felé.
(6) Az étkezésért személyi térítési díjat kell fizetni, mely az élelmezési térítés és az
igénybe vett étkezések számának szorzata.
(7) Az intézményi térítési díj összegét a 2.§ g.), h.) pontjában meghatározott
nyersanyagköltség és ÁFA képezi az óvodai, az iskolai ellátottak esetében. A díj
megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő köteles.
(8) Három és többgyermekes, továbbá más rendszeres támogatásban részesülő
családoknál gyermekenként a személyi térítési díj összegét kedvezményesen 50%-al
csökkentett mértékben kell biztosítani. Gyermekenként nyújtani kell mindazon
kedvezményeket, amelyeket a mindenkori magasabb szintű jogszabályok kötelezővé
tesznek. Gyöngyössolymos képviselő testülete különösen indokolt esetben, egyedi
elbírálás alapján, méltányossági alapon, az óvodai és iskolai térítési díjat 50%-al
mérsékelheti.

4.§

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja (szolgáltatási óra) 120.-Ft.

5.§

(1) Az étkezés nélküli nappali ellátásért térítési díjat nem kell fizetni.
(2) A nappali ellátás keretében az étkezés térítési díját a 2.§ c.) pontja határozza meg.
(3) A (2) bekezdés szerint a nappali ellátás keretében étkezést igénybe vevőnek, havi
jövedelme alapján:
a.) 114.001.- Ft jövedelem felett intézményi térítési díjat kell fizetni.
b.) 85.501.- 114.000.- Ft jövedelem között 100%
c.) 71.251.- 85.500.- Ft jövedelem között 90%
d.) 57.001.- 71.250.- Ft jövedelem között 60%
e.) 42.751.- 57.000.- Ft jövedelem között 40%
f.) 28.501.- 42.750.- Ft jövedelem között 30%
g.)
0
- 28.500.- Ft jövedelem között 0%
személyi térítési díjat kell fizetni.

6.§
(1) A szociális étkezés intézményi térítési díját a 2.§ d.) pontja határozza meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint a szolgáltatást igénybe vevőnek, a rendszeres havi jövedelem
alapján:
a.) 114.001.- Ft. jövedelem felett intézményi térítési díjat kell fizetni.
b.) 85.501.- 114.000.- Ft jövedelem között 100%
c.) 71.251.- 85.500.- Ft jövedelem között 90%
d.) 57.001.- 71.250.- Ft jövedelem között 60%
e.) 42.751.- 57.000.- Ft jövedekel között 40%
f.) 28.501.- 42.750.- Ft jövedelem között 30%
g.) 0 - 28.500.- Ft jövedelem között 0%
személyi térítési díjat kell fizetni.
(3) A szociális étkezést szervezett, gépjárművel történő házhoz szállítást igénybe vevők
körében a személyi térítési díj további 100.- Ft kiszállítási költséget is tartalmaz.

Záró rendelkezések

7.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti:
a.) Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati
intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjairól, vendég és munkahelyi
étkeztetésről szóló 6/2012. (V.21.) önkormányzati rendelete, továbbá
b.) Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013.
(III.22.) sz. önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat képviselőtestületének önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési
díjairól, vendég és munkahelyi étkeztetésről szóló 6/2012. (V.21.) önkormányzati
rendelete módosításáról.

Gyöngyössolymos 2014. január 23.
Szolcsák Gyula

dr. Tanács Péter Zsolt

polgármester

jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2014.január 24.

dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

