Újhartyán Község Önkormányzatának
5/2012. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelete
az élelmezési és nyersanyagköltségekről és térítési díjakról
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az étkezési térítési díjakat a nyersanyag költség
figyelembe vételével az alábbiak szerint állapítja meg:
1.§.
Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 146-151. §-aira is, a képviselőtestület megállapítja élelmezési
jogcímenként és részétkezésenként az élelmezési napra jutó élelmezési nyersanyagnormát és
az intézményi térítési díjakat a 2. §-ban foglaltak szerint.

2.§.
Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete az élelmezési és nyersanyagnormát,
valamint a térítési díjak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Nyersanyagköltség

275.- Ft

Térítési díjak a nyersanyagköltség figyelembevételével
Térítési díjak
Óvodás gyermek
Óvodás gyermek tízórai + ebéd
Napközis gyermek
Menzás gyermek
Tízórai + ebéd
Kötelezően étkező felnőttek
Engedéllyel étkező felnőttek
Külső étkező felnőttek
Nyugdíjas saját dolgozó

Ft
380.- Ft
315.- Ft
485.- Ft
295.- Ft
395.- Ft
690.- Ft
690.- Ft
690.- Ft
690.- Ft

Záró rendelkezések
3. §.
(1)E rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és egyéb ágazati jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3)

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

(4) A Rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti az élelmezési és
nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló többszörösen módosított 3/1999. (II.16.) sz.
rendelet.

Újhartyán, 2012. február 16.

Schulcz József
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet a helybe szokásos módon kihirdetésre került.

Újhartyán, 2012. február 16.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

INDOKOLÁS

A norma megállapítása az intézményt finanszírozó önkormányzat feladata. A helyes norma
kialakításához speciális számításokat kell végezni. A számításnak a szakmai elvárásokat
figyelembe vevő, a tápanyag- és nyersanyagminimum értékek alakulásával, és az egyéb
speciális, a helyi feladatellátásból és körülményekkel számoló elemzéseken kell alapulnia.
Ezen számításokat az intézmény vezető megtette és ezek alapján lett a rendeletben
megállapított összeg kiszámítva.
Az élelmezési nyersanyagnorma rendezése (vagyis új norma bevezetése) egybeesik az új
(intézményi) térítési díj megállapításával.
A jelenlegi szabályok szerint évi két alkalommal kerülhet sor új intézményi térítési díjtétel
meghatározására, ebből eredően az új élelmezési norma bevezetésére is. Újhartyán község
Önkormányzata évente csak egy alkalommal kíván élni ezen norma meghatározással.
Természetesen a felügyeleti szerv dönthet úgy, hogy évente kétszer rendezi a normát, de az
ezzel kapcsolatos elvárásokat rendeletében kell szabályoznia.
A főbb korcsoportok 1-3 éves gyermek, 7-14 éves általános iskolás, 19-60 éves illetve 60 éven
felüli felnőtt. Ezekre a csoportokra külön élelmezési normát kell megállapítani, és lettek
megállapítva.

