Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a szociális étkeztetés és a gyermekétkeztetés térítési díjáról
Ugod Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal által – mint
önkormányzatok intézménye - üzemeltetett melegkonyhájáról, illetőleg megvásárolt
élelemként biztosított, Ugod község közigazgatási területén, és – feladatellátási szerződés
alapján – az adászteveli, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe
(óvoda, általános iskola, mini bölcsőde) járó gyermekekre, valamint – feladatellátási szerződés
alapján – a homokbödögei gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe
(óvoda, általános iskola) járó gyermekekre.
2. § Az 1. § szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
2. Szociális étkeztetés térítési díja
3. § (1) Az önkormányzat a szociális étkeztetés keretében a rászorulók számára napi egyszeri
meleg ételt biztosít hétfőtől-péntekig.
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és az állami hozzájárulás
különbözete.
(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklete tartalmazza.
(4) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. (továbbiakban: Szt.) 114. §. (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek.
(5) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. §. (3) bekezdése határozza meg
(6) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak beszedéséről a konyha élelmezésvezetője
gondoskodik a tárgyhót követő hónap 10. napjáig.
3. gyermekétkeztetés térítési díja
4. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása /továbbiakban: gyermekétkeztetés/ intézményi
térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A
gyermekétkeztetéséért térítési díjat kell fizetni, melyet e rendelet 2. melléklete tartalmaz.
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(2) A fizetendő intézményi térítési díjat az intézményvezető a (1) bekezdés szerinti napi
összegben közli, figyelembe véve, ha az igénybe vevő jogosult a gyermekvédelmi törvény
szerinti normatíva kedvezményekre, illetve az önkormányzat rendelete szerinti önkormányzati,
árat befolyásoló támogatás összegére. Ez utóbbiak összegével a közölt térítési díjat csökkenteni
kell.
(3) A kötelezett által fizetendő intézményi térítési díj beszedéséről, egységes óvoda és mini
bölcsőde esetében az óvodavezető, iskolások esetében az önkormányzat konyhájának
élelmezésvezetője gondoskodik a tárgyhót megelőző hó 10. napjáig.
(4) A mini bölcsődében a gondozás térítésmentes.
4. Hatályba léptető és záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ugod Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Ugod községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról valamint
külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 14/2014. (XII. 25.)
önkormányzati rendelete.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2021. május 19-én.

Horváth Mária
jegyző
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1. melléklet a 3/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Szociális étkezés intézményi térítési díja
Szociális étkezés intézményi térítési díja

A
1
2

Étkezés fajtája
szociális étkeztetés

B
Ft/fő/ellátási
nap
480
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2. melléklet a 3/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2. Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 0 Ft/fő/ellátási nap

3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
A
1
2

Étkezés fajtája

3

bölcsődei gyermekétkezés (reggeli+tízórai+ebéd+uzsonna)
óvodai gyermekétkezés
(tízórai+ebéd+uzsonna)

4

iskolai gyermekétkezés (tízórai+ebéd+uzsonna)
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iskolai gyermekétkezés (tízórai+ebéd+uzsonna)
1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (2) bekezdés alapján
6 Iskolai gyermekétkeztetés
(tízórai + ebéd)
7 Iskolai gyermekétkeztetés
(tízórai + ebéd) 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (2) bekezdés alapján
8 iskolai ebéd gyermekétkezés
iskolai ebéd gyermekétkezés
9
1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (2) bekezdés alapján
iskolai ebéd gyermekétkezés, diétás, 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (2)
10
bek. c) pontja alapján

B
Ft/fő/ellátási
nap
475
425
575
340
415
245
335
195
475
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