Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
12/2017. (IX.18.) önkormányzati rendelete
A Napköziotthonos konyha étkezési térítési díjainak, megállapításáról a 18/2017.
(XII.20.) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásárokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott
felhatalmazás alapján és a 104. § (1) bekezdés b) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a Napköziotthonos konyha étkezési térítési díjainak
megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
1

Óvoda intézményi térítési díja (nyersanyagköltség):
Nettó ár (Ft/nap/fő)
a) 3. életévét betöltött
óvodáskorúak esetén
398
b) 2 és fél-3 életév közötti
gyermekek esetén
398

Áfa (Ft)

Bruttó ár (Ft)

107

505

107

505”

2.§.
2

Általános Iskola intézményi térítési díja (nyersanyagköltség):
Nettó ár (Ft/nap/fő)
a) tízórai + uzsonna
igénybevétele esetén
b) csak ebéd igénybevétele
esetén

Áfa (Ft)

Bruttó ár (Ft)

188

51

239

337

91

428

3.§.
3

Szociális ebéd térítési díja:
Nettó ár (Ft/nap/fő)
337

Áfa (Ft)
91

Bruttó ár (Ft)
428

4.§.
Az 1-3.§-ban meghatározott intézményi térítési díjak az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összegén alapulnak, és tartalmazzák a hatályos jogszabályok szerinti
felszámítandó ÁFA összegét is.
5.§.
(1) E rendelet 2017. október 01. napján lép hatályba.
1

Módosította a 18/2017. (XII.20.), hatályos 2018. jan. 01-től
Módosította a 18/2017. (XII.20.), hatályos 2018. jan. 01-től
3
Módosította a 18/2017. (XII.20.), hatályos 2018. jan. 01-től
2

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bugyi Nagyközség
Önkormányzata Képviselő- testületének a napköziotthonos konyha étkezési térítési díjainak,
valamint az eladási ár megállapításáról szóló 26/2001. (XII.13.) sz. rendelete önkormányzati
rendelete.
Bugyi, 2017. szeptember „…”
Somogyi Béla
polgármester

dr Szatmári Attila
jegyző

Záradék:
A rendelet 2017. szeptember 18-án kihirdetésre került.
dr Szatmári Attila
Jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-tervezet címe:

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12 / 2017. (IX.18.) önkormányzati rendelete
Napköziotthonos konyha étkezési térítési díjainak megállapításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági költségvetési
hatás:
A rendelet módosítása minimális többletterhet jelent az
étkezést igénybevevőknek.

Környezeti, egészségügyi
következmények:
nem releváns

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A meglévő adminisztratív terhek nem
változnak.

Egyéb hatás:
Nincs
-

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a Gyvt 151.§. (3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra
jutó napi összege, melynek a jelenlegi rendelet nem felel meg, ezért módosítani szükséges.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet alkotás elmaradása esetén rendeletünk nem felel meg agyvt hivatkozott rendelkezésének,
melynek következménye lehet a költségvetési normatíva jogosultságunk elvesztése.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: rendelkezésre áll.

Szervezeti: rendelkezésre áll

3

Tárgyi: biztosított

Pénzügyi:
rendelkezésre áll

