Bér Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
4/2010.(II.03.) sz. rendelete
a szociális ellátások és gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjának valamint a nyersanyagnorma megállapításáról
Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1999. évi III. tv. 115.§.(1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet célja az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és gyermekétkeztetés
nyersanyagköltségének valamint az intézményi térítési díjnak a megállapítása.
2.§.
(1) A gyermekétkeztetés 2010. február 1-tıl érvényes nyersanyagköltségét és intézményi
térítési díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. sz. melléklet tartalmazza a korosztályra vonatkozó értékesített étkeztetés
nyersanyagköltségét és eladási árát.
3.§.
A felnıtt étkeztetés nyersanyagköltségét és térítési díját a 2. sz. melléklet tartalmazza.
4.§.
A szociális ellátások 2010. február 1-tıl érvényes intézményi térítési díjait a rendelet 3.sz.
melléklete tartalmazza.
5.§.
A rendelet 2010. február 1. napjával lép hatályba.
Bér: 2010 február 01.

--------------------Matics János
polgármester

-----------------------Hegedős Tiborné
jegyzı

Záradék:
A rendelet 2010. február 03. napján kihirdetve.
------------------------Hegedős Tiborné
jegyzı

1. sz .melléklet
Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
Rendeletének mellékletei

GYERMEKÉTKEZTETÉS
Élelmiszer nyersanyagköltsége és fizetendı térítési díja
2010. február 1-tıl

Nyersanyagköltség

Térítési díj

1. Napköziotthonos Óvoda
3-6 éves korúak háromszori étkezése
170 + áfa

180 + áfa = 225,-

192 + áfa

208 + áfa = 240,-

112 + áfa

266 + áfa = 333,-

2. Diákétkeztetés ( menza, napközi)
7-14 éves korúak háromszori étkezése

3. Vendégétkeztetés
3-6 éves korúak
Ebéd
-

Tízórai

34 + áfa

45 + áfa = 56,-

-

Uzsonna

34 + áfa

45 + áfa = 56,-

122 + áfa

290 + áfa = 363,-

4. Vendégétkeztetés
7-14 éves korúak
Ebéd
-

Tízórai

35 + áfa

43 + áfa = 54,-

-

Uzsonna

35 + áfa

43 + áfa = 54,-

2.sz. melléklet
FELNİTT ÉTKEZTETÉS
Élelmiszer nyersanyagnormája és fizetendı térítési díja
2010.február 1-tıl
Nyersanyagköltség
1. Alkalmazottak
Önkormányzat közalkalmazottjai,
köztisztviselıi és munkaviszonyban
álló dolgozói részére
Ebéd

Térítési díj

184 + áfa

184 + áfa = 230,-

-

Tízórai

65 + áfa

65 + áfa = 81,-

-

Uzsonna

67 + áfa

67 + áfa = 84,-

321 + áfa

512 + áfa = 640,-

2. Vendégétkeztetés
felnıtt
Ebéd
-

Tízórai

87 + áfa

133 + áfa = 160,-

-

Uzsonna

87 + áfa

133 + áfa = 160,-

321 + áfa

464 + áfa = 555,-

3. Vendégétkeztetés
( 60 éven felüliek étkeztetése)
Ebéd

3. sz. melléklet
Szociális ellátások intézményi térítési díja
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Térítési díj

1., Nyugdíjminimum 150 % alatti jövedelem

237 + áfa = 296,-

2., Nyugdíjminimum 150-300 % közötti jövedelem

270 + áfa = 338,-

3., Nyugdíjminimum 300 % feletti jövedelem

358 + áfa = 447,-

(nyugdíjminimum 28.500.- Ft)

