Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019.(XII.9.) önkormányzati rendelete
a Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások térítési díjáról, és a gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról,
valamint külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
16/2014. (XII.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdésben, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról, valamint külső étkezők
részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 16/2014. (XII.25.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:

„ (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagytevel község közigazgatási területén lakó a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervbe - a Közös Fenntartású Ugodi Óvoda
Nagyteveli Német Nemzetiségi Tagóvodája (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.) szám alá járó gyermekekre és a szociális étkezőkre.”

2. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép, 2. melléklete helyébe e rendelet
2. melléklete lép.

3. §
E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Orbán Sándor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. december 9.

Horváth Mária
jegyző

1. melléklet a 12/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkezés térítési díja 2020. január 1-jétől
(Ft/adag)

szociális étkeztetés

egyéni
térités

önk.
hozzáj.
(normatíva)

összes
térités

norma
felh.

rezsi
költség

480

260

740

400

340

2. melléklet a 12/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Gyermek étkezés térítési díja 2020. január 1-jétől
(Ft/adag)

önk.
szülő
összes
hozzájár. befizetés térítés
Óvodás gyermek
a.) 2015. évi LXIII. tv. 151. § (5)
a. pontjában megjelöltek
b.) akikre a fenti törvényi hivatkozás
nem vonatkozik

norma rezsi
felh.
költség

700

0

700

350

350

0

700

700

350

350

