Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011./V.31./önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben fizetendő térítési
díjakról

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.törvény 44/A.§.(1) bekezdésének e.) pontja
felhatalmazása,
figyelemmel a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv. 115.§.(3)
bekezdésére – a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményre, illetve az
intézményi ellátást igénybe vevőkre terjed ki.
2.§.
(1)A személyi térítési díjat a gyermekétkeztetésben egy hónapi időtartamra előre.
(2)A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg e rendelet keretei között.
3.§.
(1)Az étkeztetést biztosító intézmény vezetője köteles rendszeresen ellenőrízni, vagy
ellenőríztetni, hogy az étkeztetést igénybevevők a norma szerint járó ételmennyiséget
minőségben és életkornak megfelelő feldolgozásban megkapják.
(2)Az többcélú intézményben működő konyha esetében a vezetőnek törekednie kell arra a
bevételek növelése, a kapacitás kihasználtsága érdekében, hogy a konyha szolgáltatását
elsősorban csoportos étkeztetés céljából a fenntartó önkormányzat intézményeiben dolgozók
is igénybe vehessék. Ezt a konyha teljesítő képessége – a saját ellátottak hátránya nélkül –
alapján teszi lehetővé az intézményvezető, ha ezt egészségügyi, egyéb okból jogszabály nem
tiltja.
(3)A kiszolgált, és elszállítandó étel mennyiségét a belső ellenőrzés során a vezetőnek
ellenőríznie, ellenőríztetnie kell.
(4)Az étkeztetéshez szorosan kapcsolódó munkakört betöltő és e rendelet 3.§.(5)
bekezdésében meghatározott egyéb munkakörben dolgozó a munkaidőben kiszolgált
étkeztetést köteles igénybe venni. Az igénybe vétel alól a vezető indokolt esetben a dolgozó
kérésére felmentést adhat.
(5)Az étkeztetést kötelezően igénybe vevők köre:
a) saját konyha esetében a szorosan vett konyhai személyzethez tartozó főfoglalkozású
dolgozó (szakács, konyhalány)

b) az a dolgozó, aki munkakörénél fogva rendszeresen legalább 4 órán át a konyhában
dolgozik, vagy ott élelmezési anyagot kezel,
c) az ételek tálalásával, felszolgálásával rendszeresen foglalkoztatott dolgozó,
d) az étkezetés felügyeletét közvetlenül ellátó dolgozó (gondnok, élelmezésvezető, raktáros)
(6) Az élelmezés igénybe vételére kötelezett dolgozó a természetbeni juttatás egy napra
kivetített összegével csökkentett díjat fizeti az étkezések számától (egyszeri, kétszeri,
háromszori) függően. Az önkormányzat dolgozói, alkalmazottai a mindenkori nyersanyag
norma ÁFA-val és rezsiköltséggel megemelt összegét térítik meg.
(7)A fizetendő térítési díjat e rendelet 1.melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
4.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
Átmeneti rendelkezések
5.§.
Hatályát veszti a 5/2008./IV.29./önkormányzati rendelet.
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1.melléklet a …../2011./V…..../önkormányzati rendelethez

A nevelési-oktatási intézményekben nyújtott ellátások intézményi térítési díjai

Ellátás megnevezése

Nyersanyagnorma
(Ft)

Rezsi
költség
(Ft)

Térítési díj Ft/fő/nap
(nyersanyagnorma+
rezsiköltség+ÁFA (Ft)

Gyermekek napközbeni
ellátás
a.) Napközi Otthonos
- óvodás

228.-

-

228.- +ÁFA

- felnőtt étkezők

236.-

244.-

480.- + ÁFA

- napközi

295.-

-

295.- + ÁFA

- menza:

180.-

-

180.- + ÁFA

- felnőtt étkezők:

236.-

244.-

480.- + ÁFA

b.) Általános Iskola

