
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016.(IV.01.) önkormányzati  rendelete

                
a gyermekétkeztetés térítési díjairól

Ádánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és
8. pontjában meghatározott feladatkörében a  következőket rendeli el:

1.§

A  rendelet  hatálya  kiterjed  az  Ádándi  Fekete  István  Általános  Iskolában  biztosított
gyermekétkeztetésre,  valamint  Ádánd  Község  Önkormányzata  által  fenntartott  és  működtetett
Óvodában a gyermekétkeztetésre.

2.§

Ádánd Község Önkormányzata a fenntartásában működő konyhán keresztül biztosítja a településen
az 1. § -ban meghatározott intézményekben a gyermekétkeztetést.

3.§

Az önkormányzat az étkeztetés térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja meg. 

4.§

Jelen rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba. 
A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
gyermekvédelmi  gondoskodásról,  és  a  gyermekek  pénzbeli  és  természetbeni  ellátásáról  szóló
11/2006. (V. 26.) önkormányzati rendelete.

Ádánd, 2016.április 1.

Szatmári Kornélia Baumann Anita Gabriella
    polgármester     jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  11/2014.  (XI.21.)  önkormányzati
rendelet 34.§ (6) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. április 1-jén.

Baumann Anita Gabriella
    jegyző



1.sz. melléklet a  5/2016.(IV.01.) önkormányzati  rendelethez

GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAI

Ellátottak Tízórai (T) Ebéd (E) Uzsonna (U) Összesen
Óvodás korú 
gyermekek
(T.E.U.)

59,- 161,- 59,- 279,-Ft+Áfa

Óvodás korú 
gyermekek
(T.E.)

59,- 161,- - 220,-Ft+Áfa

Iskoláskorú 
gyermek
(ALSÓS)
(T.E.U.)

75,- 176,- 75,- 326,-Ft+Áfa

Iskoláskorú 
gyermek
(ALSÓS)
(E.)

- 176,- - 176,-Ft+Áfa

Iskoláskorú 
gyermek
(FELSŐS)
(T.E.U.)

84,- 185,- 84,- 353,-Ft+Áfa

Iskoláskorú 
gyermek
(FELSŐS)
(E.)

- 185,- - 185,-Ft+Áfa



Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016.(IV.01.) önkormányzati  rendelete

                
az gyermekétkeztetés térítési díjairól

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban

Gyvt)  151. § (2f) bekezdése szerint ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja,

úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjának alapja  az  élelmezés  nyersanyagköltségének  egy

ellátottra jutó napi összege.

RÉSZLETES INDOKLÁS

1.§

A gyermekétkeztetést  a  települési  önkormányzat  biztosítja  az   általa  fenntartott  bölcsődében és

óvodában, továbbá  a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott

nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben (vagyis az iskolában).

2-3. §

Gyvt  21/A.  § (1) bekezdés  szerint  ha a szülő,  törvényes  képviselő eltérően nem rendelkezik,  az

intézményi  gyermekétkeztetés  keretében  a  gyermekek  és  a  tanulók  számára  az  óvodai  nevelési

napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és az iskolában a déli meleg főétkezést,

valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani. Az étkezések közül az ebéd

külön is igényelhető.

4.§

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Ádánd, 2016. március 31.

Baumann Anita Gabriella 

    jegyző



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az gyermekétkeztetés térítési díjairól
szóló .../2016.(IV.01.) önkormányzati  rendelethez

A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény 17.  §-a  értelmében  a  jogszabályok  előkészítése  során

előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

1. Társadalmi hatások

A gyermekvédelmi rendszer működtetése, közte a gyermekétkeztetés biztosítása, megszervezése önkormányzati feladat.

2.Gazdasági, költségvetési hatások

Nincs. A térítési díj összege nem változik.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nem.

4. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Az élelmezésvezető és a pénzügyi ügyintéző munkaterhe nem változik.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A térítési díjat a képviselő-testület rendeletben állapítja meg.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,  tárgyi,  szervezeti  és pénzügyi  feltételek rendelkezésre

állnak.


