Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
3/2009.(II.10.) rendelete
a szociális ellátások után fizetendı térítési díjakról és az intézményi étkeztetés
nyersanyagnormáiról

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény végrehajtására az alábbiakban állapítja meg
a szociális ellátások után fizetendı térítési díjakat és az intézményi étkeztetés
nyersanyagnormáit:

1.§.
Varsány Községi Önkormányzat Hunyadi Mátyás Általános Mővelıdési Központ Óvodájának
konyhája biztosítja Varsány településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést, továbbá ellátja
a szociális étkeztetéssel, munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.
2.§.
A Hunyadi Mátyás Általános Mővelıdési Központ Óvodájának konyhája szabad kapacitása
erejéig vendégétkeztetést is jogosult biztosítani.
3.§.
Gyermekétkeztetés
/1/ A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
Gyermekétkeztetés: óvodai ellátás, iskolai menza, napközi.
/2/ A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
/3/ A gyermekétkeztetés nyersanyagnormája:
Óvodás gyermek
226 Ft/nap
Napközis gyermek
263 Ft/nap
Menzás gyermek
176 Ft/nap
Tízórai + ebéd
215 Ft/nap
/4/ A fizetendı térítési díj a /3/ bekezdésben foglalt összeg, növelve a mindenkori ÁFA
törvényben elıírt általános forgalmi adóval.
/5/ A személyi térítési díjat az élelmezésvezetı a /4/ bekezdés szerinti napi összeg, az
igénybe vett étkezések száma, valamint az 1997. évi XXXI. törvény által megjelölt
normatív kedvezmények figyelembe vételével állapítja meg.
/6/ A térítési díj befizetése minden hónap 10. napjáig az óvodában az élelmezésvezetınél,
készpénzben történik, számlaadási kötelezettség mellett.

4.§.
Felnıtt étkeztetés

/1/ A felnıtt étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
és az étkeztetéssel kapcsolatban felmerült egyéb költségnek (rezsi költség) az egy
ellátottra jutó napi összege.
/2/ A felnıtt étkeztetés egy ellátottra jutó nyersanyagköltsége:
- alkalmazott
243 Ft/nap
- vendég étkezı
425 Ft/nap
A rezsiköltség mértéke 1,3 %.
/3/ A térítési díj a /2/ bekezdésben foglalt összeg, növelve a mindenkori ÁFA törvényben
elıírt általános forgalmi adó összegével.
/4/ A felnıtt étkezés keretében a konyha:
- munkahelyi étkezést
- szociális étkezést
- vendég étkezést biztosít.
5.§.
Munkahelyi étkezés
/1/ Az önkormányzat a fıfoglalkozású alkalmazottai részére munkahelyi étkeztetést biztosít.
/2/ A Polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozóit étkezési támogatás
illeti meg.
/3/ Az étkezési támogatás mértéke a mindenkori SZJA törvényben biztosított adómentes
mérték, mely a rendelet hatálybalépésekor:
- természetbeni étkeztetés esetén 12.000 Ft/hónap
- hideg étkezés esetén 6.000 Ft/hónap
/4/ A természetbeni étkezést igénybevevık a 4.§ (2) bekezdés szerinti térítési díj és az
étkezési támogatás közötti különbözetet megfizetik.
/5/ Egy hónapon belül csak egyfajta étkezési kedvezmény vehetı igénybe, melyet a tárgyhót megelızı hó 20-ig elıre be kell jelenteni a munkáltatónak. A változás idıpontja
a következı hónap elsı napja.
6.§
Szociális étkezık

/1/ Szociális étkezésre az igénylı a mindenkori hatályos helyi szociális rendeletben
meghatározott feltételek megléte esetén jogosult.

/2/ A szociális étkezık személyi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete. A szolgáltatási önköltség 2009. évre 488 Ft.
A költségvetési törvény differenciált összegő normatív állami hozzájárulást határoz meg,
így a fizetendı térítési díj összege, ha az ellátott családjában a Szoctv.119/C. §-a alapján,
az egy fıre esı jövedelem
- a nyugdíjminimum150 %-át nem éri el
125 Ft
- eléri a nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg annak 300 %-át 166 Ft
- a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja
233 Ft
A térítési díj összege már az ÁFÁ-t tartalmazza.
/3/ A fizetendı személyi térítési díjakat úgy kell megállapítani, hogy az nem haladhatja meg
a szolgáltatást igénybe vevı esetében a vele közös háztartásban élık egy fıre jutó rendszeres havi jövedelmének 25 %-át.
7.§
Vendégétkeztetés
/1/ Azon személyek, akik nem önkormányzati alkalmazottak és nem jogosultak szociális
étkeztetésre, vendégétkeztetést igényelhetnek.
/2/ A vendégétkezık térítési díja 425 Ft + áfa, ha kiszállítást is kér, akkor 455 Ft + áfa.

8.§
Záró rendelkezések

E rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba.
Hatályba lépésével egyidejőleg a többször módosított 2/2002.(II.14.) rendelet hatályát veszti.

Varsány, 2009. február 9.

Kiss Zoltán
polgármester
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