PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2008.(XII.20.) rendelete
„A Papkeszi Községi Önkormányzat Balatonfűzfő Város Önkormányzatával
intézményfenntartó társulás keretében működtetett „Szivárvány” Bölcsőde és Óvoda
„Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvodájában alkalmazandó élelmezési nyersanyag
költségének és gyermekétkeztetésért fizetendő térítések megállapításáról”
1. §
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szivárvány” Bölcsőde és Óvoda
„Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvodájában a nyersanyag-költségét és a fizetendő térítési
díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:
1./

Óvodás gyermek
- ellátottak napi nyersanyag norma:
- fizetendő térítési díj:

224.- Ft
224.- Ft + 20% Áfa

(269.- Ft)

2. §
A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségének
általános forgalmi adóval növelt egy ellátottra jutó napi összege és az igénybevett
étkeztetések számának szorzata.
3. §
(1)

Személyi térítési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes
képviselő köteles.

(2)

A személyi térítési díjat egy hónap időtartamra előre kell megfizetni, a
tagintézményben feltüntetett időpontban.. Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt
a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél
előző nap 8 óráig be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a
távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetés kötelezettsége alól.
Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb lenne, mint a már
befizetett összeg, az előre befizetett térítési díjat a következő alkalommal be kell
számítani, vagy – amennyiben az ellátás megszűnik – azt vissza kell fizetni.
Amennyiben a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a
ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg meg kell téríteni.

4. §
Kedvezmény
(1)

A térítési díj összegét az 1997. évi XXXI. törvény 148 149. §-ában foglaltak alapján kell
megállapítani.

(2)

A kedvezmény megállapításához a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát és a
jogosultságot bizonyító igazolásokat a szolgáltatást biztosító intézmény vezetője
részére be kell nyújtani.

(3)

A kedvezmény megállapítását érintő tényekben történt változást az intézmény
vezetőjének 15 napon belül be kell jelenteni.

(4)

Az új térítési díjat a változást követő hónap első napjától kell megfizetni.
5. §

(1)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(2)

A rendeletben foglaltakról az ellátottakat, illetve azok törvényes képviselőit az
intézményvezetők írásban tájékoztatják.
6. §

Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba
7. §1

(1)
A rendelet nem tartozik a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és
Tanács 2006/123/EK irányelvének hatálya alá.

Papkeszi, 2008. december 10.

Ráczkevi Lajos
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2008. december 20.

Fodor Krisztina
jegyző
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módosította 16/2009. (X.1.) hatályos 2009. október 1.

