Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2022. január 22.

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019. (X.01.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei ellátásról és az  intézményi gyermekétkeztetésről

(a tervezett módosítások a rendelet szövegében piros színnel szedve)


Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében és a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat a bölcsődei ellátást a saját fenntartású intézménye, a Miske Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: bölcsőde) útján biztosítja.

2.§ (1) A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott szempontok figyelembe vételével.

(2) Amennyiben az ellátást igénylő személy vagy törvényes képviselője az ellátás igénybevételéről szóló (1) bekezdés szerinti döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Polgármesternek címzett, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott írásbeli kérelmet terjeszthet elő.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglaltakon kívül a bölcsődei ellátás megszűnik a gyermek folyamatos 4 hétig tartó hiányzása esetén, amennyiben a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: kötelezett) nem él írásbeli jelzéssel a hiányzás okáról, és a visszatérés várható időpontjáról.

3.§ (1) A bölcsődében a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek esetében a kötelezettnek a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2) A bölcsődében az étkezések költsége és díja 2019. évben az alábbi:

	A bölcsődében az ebéd étkeztetés bruttó költsége: 601,-Ft/fő/nap, az ebéd nyersanyagnormája nettó 250,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege bruttó 320,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében a reggeli étkeztetés bruttó költsége: 80,-Ft/fő/nap, a reggeli nyersanyagnormája nettó 63,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege bruttó 80,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében a tízórai étkeztetés bruttó költsége: 40,-Ft/fő/nap, a tízórai nyersanyagnormája nettó 31,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege bruttó 40,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében az uzsonna étkeztetés bruttó költsége: 80,-Ft/fő/nap, az uzsonna nyersanyagnormája nettó 63,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege bruttó 80,-Ft/fő/nap.






(2) A bölcsődében az étkezések intézményi térítési költsége és díja 2020. évben az alábbi:

A bölcsődében az ebéd étkeztetés bruttó költsége: 648,-Ft/fő/nap, az ebéd nyersanyagnormája nettó 270,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege bruttó 345,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében a reggeli étkeztetés bruttó költsége: 85,-Ft/fő/nap, a reggeli nyersanyagnormája nettó 67,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege bruttó 85,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében a tízórai étkeztetés bruttó költsége: 45,-Ft/fő/nap, a tízórai nyersanyagnormája nettó 35,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege bruttó 45,-Ft/fő/nap.

	A bölcsődében az uzsonna étkeztetés bruttó költsége: 85,-Ft/fő/nap, az uzsonna nyersanyagnormája nettó 67,-Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj összege bruttó 85,-Ft/fő/nap.

4.§ A bölcsődében a kötelezettnek a gondozásért térítési díjat nem kell fizetnie.

5.§ Megállapította az 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2020. április 1-jétől (1) Az önkormányzat által fenntartott Miske Óvoda és Bölcsődében az óvodás gyermekek esetében a kötelezettet terhelő ebéd intézményi térítési díj összege: bruttó 300,- Ft/fő/nap.
	
(2) Az önkormányzat által fenntartott Miske Óvoda és Bölcsődében az óvódás gyermekek esetében a kötelezettet terhelő reggeli intézményi térítési díj összege: bruttó 100,-Ft/fő/nap

(3) Az önkormányzat által fenntartott Miske Óvoda és Bölcsődében az óvodás gyermekek esetében a kötelezettet terhelő uzsonna intézményi térítési díj összege: bruttó 100,-Ft/fő/nap.

6.§ Megállapította az 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2020. április 1-jétől Az önkormányzat közigazgatási területén a Hriszto Botev Általános Iskola Felsőörsi telephelyű tagiskolájában (Malomvölgy Általános Iskola 8227. Felsőörs, Körmendy prépost u. 5.) esetében a kötelezettet terhelő intézményi térítési díj összege: bruttó 395,-Ft/fő/nap.
	
7.§ Megállapította az 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2020. április 1-jétől Az önkormányzat a Hriszto Botev Általános Iskola Felsőörsi telephelyű tagiskolájában (Malomvölgy Általános Iskola 8227. Felsőörs, Körmendy prépost u. 5.) a tízórai és az uzsonna étkeztetés esetében a kötelezett által fizetendő térítési díj összege bruttó 230,-Ft/fő/nap.
 
8.§ (1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Miske Óvoda és Bölcsődében az intézményvezető, a Hriszto Botev Általános Iskola Felsőörsi telephelyű tagiskolájában a tagiskolavezető (a továbbiakban együtt: intézményvezető) az intézményi térítési díj figyelembevételével az igénybe vett étkezések számának, valamint törvényben meghatározott normatív kedvezmények figyelembe vételével állapítja meg.

(2) A kötelezett köteles a személyi térítési díj kiszámításához szükséges,- az intézményvezető által jogszabályban meghatározott - iratokat benyújtani.

(3) Amennyiben az ellátott az étkezést távollét vagy intézményi jogviszony megszűnése miatt nem veszi igénybe, a kötelezett köteles azt bejelenteni és az étkezést lemondani a bölcsődés gyermek esetében a bölcsőde szakmai vezetőjének, óvodás, iskolás gyermek esetében az intézményvezető részére.

(4) Az ellátott távolmaradása idejére jutó térítési díj fizetése alól a kötelezett csak akkor mentesül, ha a bejelentésre az ellátásban részesülő távolmaradását megelőző nap 10 óráig sor kerül.

(5) Az előre befizetett térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani, ha
a) a kötelezett a díjfizetés alól mentesül vagy
b) az étkezési térítési díj összege csökken.

(6) A térítési díjat vissza kell fizetni, ha az ellátott az intézményből végleg eltávozott.

9. §  A Humán Bizottság átruházott hatáskörben dönt gyermekétkeztetés esetén az intézményi térítési díj egyéni rászorultság alapján történő további egyedi mérsékléséről vagy elengedéséről, továbbá a felsőörsi lakóhelyű tanulók szülői által fizetendő térítési díj mérsékléséről vagy elengedéséről.

10.§  (1) A rendelet 2019. november 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az óvodai és iskolai étkeztetés díjáról, nyersanyagnormáiról és térítési díjáról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet
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