Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzati fenntartású konyháról biztosított
gyermekétkeztetés igénybevételéről,
intézményi térítési díjának megállapításáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§
(2)-(2a) bekezdésben biztosított feladatkörében eljárva, az óvodafenntartó társulásban
résztvevő Önkormányzatok Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség közigazgatási területén az
önkormányzati közös fenntartású napközi otthonos óvodában és az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott általános iskolában étkeztetést igénybevevő gyermekekre illetve
tanulókra, a személyi térítési díj fizetésére kötelezett törvényes képviselőkre.
2. § (1) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat ) az (1)
bekezdés szerinti intézményekben a gyermekétkeztetést önkormányzati fenntartásban
üzemelő konyháról biztosítja.
(2) Az önkormányzat a napközi otthonos óvodában, az általános iskolában a
gyermekétkeztetést igénybe vevőknek déli meleg főétkezést és két további – tízórait illetve
uzsonnát – étkezést biztosít.
(3) A személyi térítési díj fizetésére vonatkozó normatív kedvezményeket külön jogszabályok
határozzák meg.
(4) További egyedi kedvezményekről Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati
rendelete rendelkezik.
3. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak mértékét e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2013. április 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti „Az Általános
Iskola konyhájáról igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról” szóló
17/2007.
(XII.19.) Kt. rendelet.
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Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
*Gyermekétkeztetés tekintetében a rezsiköltség nem érvényesíthető a gyermekek
intézményi térítési díjában, ennek fedezetét az ellátást biztosító önkormányzat, vagy
a gyermek, tanuló lakóhelye szerinti települési önkormányzat biztosítja.

