HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (III. 27.) Rendelete
az intézményi térítési díjakról
Hort
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8. §. (1) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 114. § (1) bekezdésében, valamint
a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az
intézményi térítési díjakról a következőket rendeli el:
1. §1
A Képviselő-testület az étkeztetés intézményi térítési díj - az élelmezési nyersanyag
költségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült egyéb költségek
figyelembevételével – egy ellátottra jutó napi összegét az alábbiakban határozza meg:
Ellátásban részesülő
Óvodás gyermek
tízórai
ebéd
uzsonna
Napközis gyermek
tízórai
ebéd
uzsonna
Felnőtt-Vendég
Szociális étkezés

Térítési díj_________________
388,-- Ft
78,-- Ft
233,-- Ft
78,-- Ft
468,-- Ft
93,-- Ft
281,-- Ft
93,-- Ft
750,-- Ft
530,-- Ft

Szociális étkezés nem saját ételhordóban

685,-- Ft

2. §1
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 480,-- Ft/óra/fő
3. §
(1) Nappali ellátás térítési díja: 1.503,-- Ft/fő/nap.
(2) Nappali ellátás esetén csak az étkezésért kell fizetni.
4. §
A személyi térítési díjat az intézményvezetők a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 116. § és 117. § (1) bekezdés, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 148. § – 151. §-ainak figyelembevételével
állapítják meg.

5. §
A 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján nyújtott, étkeztetéssel összefüggő
támogatással az élelmezési napló alapján a Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú
Kft. ügyvezetője számol el. A gyermekétkeztetés rezsi költségét, valamint a normatívák
kiegészítését a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
6. §
(1) Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az intézményi térítési díjakról szóló 4/2012. (III.
28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Hort, 2013. március 27.

Laczikné dr. Barati Katalin sk.
jegyző

Kerek Oszkár sk.
polgármester

Záradék:
Ezen rendelet kihirdetve: 2013. március 27.
1. Módosította a 12/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. július 1-től.
Hort, 2013. június 19.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

