SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2015.(__.__) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A gyermekétkeztetés térítési díjáról

(TERVEZET)
Simontornya Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1), a 147.§ (1), a 151.§ (2a) és a 162§ (5) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján a következőeket rendeli el:
1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Simontornya Város Önkormányzata által fenntartott
óvodában, óvodai nevelést igénybe vevő gyermekeire és az önkormányzati közigazgatási terültén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Vak Botytyán Általános Iskola tanulóira, azok törvényes képviselőire és az étkezést biztosító
gyermekétkeztetési intézményre.

2.§ (1) Simontornya Város Önkormányzata biztosítja a településen az óvodai és iskolai
gyermekétkeztetést.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe
tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.
(4) Nem vonatkoznak a (3) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége
miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül
nem biztosítható.
(5) Az étkezési igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem
vevő óvodások esetében be kell nyújtani.
(6) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő:
a) beteg
b) a családtagjaival közös programban részvétel miatt.
(7) Az étkezést a lemondással érintett napot illetően legkésőbb 8:30 órájáig kell lemondani, oly módon, hogy azt az óvoda, általános iskola juttatja el a gyermekétkeztetési
intézménybe. Lemondás bejelentés esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
3.§ (1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerintit intézményi térítési díjakból a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező)
kedvezményeken túl további kedvezményt az önkormányzat nem állapít meg.
(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény
fenntartója évente egy alkalommal, december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg.
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(4) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, előre kell megfizetni gyermekétkeztetési intézmény által megjelölt díjfizetési napon.
(5) Ha fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi,
úgy a gyermekétkeztetési intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani és térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.
(6) Ha az (5) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a gyermekétkeztetési intézmény vezetője negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok
nevét, a hátralék összegét a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak
behajtása iránt.
(7) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő tanulói jogviszonya, illetve óvodai
ellátása az intézményben megszűnt.
4.§ (1) Ez a rendelet 2015 április 1-ján lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI évi törvény, illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Simontornya, 2015. március 05.

Csőszné Kacz Edit
polgármester

Bárdos László
címzetes főjegyző

A rendeletet 2015. március 31.-én kihirdettem:

Bárdos László
címzetes főjegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2015.(__.__) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A gyermekétkeztetés térítési díjáról

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1. A jogszabály tervezet hatásai
1.1 Társadalmi hatások:
A rendelet-tervezetnek társadalmi hatásai nincsenek
1.2 Gazdasági, költségvetési hatás:
A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.
1.3 Környezeti, egészségi következmények:
A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
1.4 Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem rendelkezik.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Magasabb szintű jogszabályok rendelkezésével való összhang biztosítása
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet-tervezet nem jár a feltételek módosításával, a meglévő szervezetrendszer és tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása elegendő.
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INDOKLÁS

Általános indoklás
A rendelet megalkotásának általános okait az előterjesztés tartalmazza.

Részletes indoklás
az 1.§-hoz
A rendelet hatályának kiterjedését határozza meg.
a 2.§-hoz
Simontornya közigazgatási területén lévő – az önkormányzat által biztosított étkeztetés után –
a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő díj alapját, lemondásának feltételeit tartalmazza.
a 3.§-hoz
A fizetendő térítési díjak, a fizetési feltételeket, a hátralék esetén történő eljárást határozza
meg.
a 4.§-hoz
A rendelet hatálybalépésének időpontját mondja ki.
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