Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(III. 30.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetésről
Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el:
I.
A gyermekétkeztetés
1.§1 (1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést - intézmény gyermekétkeztetés, ingyenes és
kedvezményes gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés – az általa fenntartott, önálló
költségvetési szervként működő Vadna Községi Konyhán (a továbbiakban: Konyha) keresztül
biztosítja.
(2) Az intézményi gyermekétkeztetés, valamint az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés
igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – nyilatkozatokat a Konyha
intézményvezetőjénél lehet benyújtani.
(3) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott –
nyilatkozatokat a Konyha intézményvezetőjénél és a közös önkormányzati hivatalban lehet
benyújtani.
2.§ (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek a.) pontja szerinti jogosultaknak biztosítja.
(2) Az önkormányzat az őszi, tavaszi és téli szüneteken és az azok időtartamára eső óvodai zárva
tartási napokon (továbbiakban: évközi szünet) túlmenően, a szünidei étkeztetést az iskolai nyári
szünetben és az erre az időtartamra eső óvodai zárva tartási napokon 43 munkanap
időtartamban biztosítja.
(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelével biztosítja.
II.
Térítési díj
3.§ (1) A természetbeni ellátásként biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díja:
a.)

Napközi otthonos óvodában:

350.-Ft/nap.2

(2) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § szabályai
irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények).
(3)3 Az (1) bekezdés szerinti térítési díjból, a normatív kedvezményre nem jogosult gyermekek
számára az önkormányzat az alábbi kedvezményt biztosítja:
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A térítési díj összege: 275.- Ft/nap.
(3) A gyermek intézményi hiányzása esetén, az étkeztetés a lemondással érintett napot megelőző
nap 10 órájáig lírásban, személyesen vagy telefonon mondható le az élelmezésvezetőnél.
4.§ (1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az élelmezésvezetőnek konkrét összegben kell
megállapítania, az intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegének és az
igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembe vételével.
(2) Ha a térítési díj megfizetésére kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, annak összegével nem
ért egyet, vagy annak csökkentését vagy elengedését kéri, a fizetési értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat. A képviselő-testület a kérdésben a
soron következő ülésén határoz.
III.
Záró rendelkezések
5. § (1) A rendelet 2016. április 1-jével lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2004. (IV.28.) önkormányzati
rendelet.
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