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ENCSENCS KOZSEG K6PVISEL6-TESTULETtNEK

4'lgab. {11t.28.) Kt . sziimu

rendelete
-

az intdzmenyi dtkeztet€s igdnybevdtel€r6t €s a fizetend6 t€rirdsi dijak meg6llapitis6r6l.

A K6pvisel6-testiilet: a szocielis igazgat6sr6l 6s szocidlis ell6tasok6l sz6ld 1991. 6vi III.
tv. (tovribbiakban: Szrv.) 92., 114., ds 115. g-dban foglaltak alapjll. az dnlormrinyzati
int6zmdnyben bizosftott dtkeztet6s igdnybev6teldr6l 6s a flzetend6 tdritdsi
dijakr6l a

kiivetkez6 rendeletet alkotja:

ETKEZTETES
1$. (1) Lz dnkom6nyzat fennta(asriban miik<id6 napkcizi otthonos 6vod6ban €tkeztetdst
biztosit:
a) az 6vodaba felvett ds a foglalkodatAsokon rdsavev<i gyermekeknek,
b) a napkdzis otthonba felvett riltaldnos iskolai tanul6k 6s a foslalkoziisokon
rdsztvev6 gyermekeknek,
c) az iskolai el6kdszit<i foglalkoz6sokon rdsztuev6 gyermekekrek,
d) az 6ltal6nos iskoldba beiratkozott €s az oktatAson rdsavev6 gyermekeknek,
e) a napkdzi otthonos 6voda-, az riltalinos iskola-, a hriziorvosi szolgdlat-, ds a
polg6rmesteri hivatal alkalmazottainak,

f)

azoknak a rdszorult szem€lyeknek, akik dnmaguk €s eltartott hozzltaftozbik
reszdre tart6san vagy 6tmenetileg egdszsdgiigyi eltapotuk vagy koruk miatt nem
kdpesek legal5bb napi egyszeri meleg dteh6l gondoskodni.

(2) Az

fttitds ellendben:
'tkedetes
a) tiz6rai, ebdd 6s uzsonna az (l) bek. a) is b) pontjrlban foglaltak r6szdre, valanint
az e) pontb6l a napktizi otthonos 6voda alkalmazottai rdszdre. Ez ut6bbiaknak az
dtk€zds igdnybevdtele k6telez6.

b) tiz6rai, eb6d 6s uzsonna a foglalkozds id6pontjat6l ds id6tartam6t6l ftigg6en (az
(l) bek. c) pontj6ban foglaltak r6szdre)
c) eb6d az (1) bek.:

d) pontjAban /menza,/
e) pontjaban /vend€g, a napkdzi otthonos 6voda alkalmazottai kivdtel6vel/
0 pontjeban (szoci6lis) foglalrak rdsz6re.
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2. S. (1) Az dtkeztetesdrt, akik azt ig€nybe veszik, valamint a napkdzi otthonos 6voda
alkalmazottai

-

aft6l fiiggetleniil, hogy az 6ker ddnt6 munkavdgzdsi napokon tenytegesen
- tddtdsi dijat kdtelesek fizerni.

igdnybe vettdk vagy nem

(2) A t€dtdsi dij alapja az dlelmezds nyersanyagk<jltsdgdnek egy ellatotha jut6
napi
dsszege (napi dsszeg).

(3) A fizetend6 t€ tdsi dij: az egy ell6tottra jut6 napi dsszegnek a forgalmi ad6val
niivelt dsszege ds az igdnybe vett 6tkez€sek sztrrrt|irak szo.,jata.

(4)

A

l.

$ (l) bek. e) pontjriban
felsoroltak a napkdzi otthonos 6voda alkalmazottai kivdteldvel ds az l. (l) bek.
0
- $
gyermekdtkeztetdsnek nem min6siil6 dtkeztetds

C

pontjeban felsoroltak) rddtdsi dijanak alapja: az
nyersanyagkdltsdgdnek,
valamint az dtkezdssel kapcsolatosan felmeriilt ktjltsdgeknek
'lelmezi,segy ell6tottra jut6 napi
ijsszege (napi iisszeg + AFA + 25% rezsi).
3.$. (1) Az dlelmezdsi nyersaryagk<ilts6gek egy elldtottra jut6 napi osszeg€r a fennrarr6
a k6lts6gvet6s6ben h atetozza rr'eg.

(2) Az

(l)

bekezdesben meghatdrozottak alapjdn az egtes iginybevdteli.formdk
dija 2014. mdrcius 1-tdl a k6l,etkezd;

a

Ovodai elldtottak:

b) Ndpkijzi ott honi e lldtoltqh :

Me zai elldtollttk:
.l) Felhdtt itkez6k:

290.- Ft
360.- Ft
215.- Ft
413.- Ft

ttritdsi

iFA./ttap
AFA/nap
+ AFAlnap
+

+

+

AFA./nap

(3) Az bnkomdn zat engedi az q), b), c), pontok szefinti

tdtitisi dijak meglizefts,t az
g)ermekeh tanul'k esetdben akik nem jogosultak kedtezmdnyes, .rag) ing)enes
dtkeztetdsre. A d) pont esefben az lddsek Napk'zi Otthon.iba tagdfjat Jizet' idisek rdszdre
5]ok-os kedvezmenyt biztosit az dnkolmanyzat (ize[ehd6 tdritisi d{j; 207.- Ft + ,iFA/nap)

(1) Az dlelmezisi nyersanyag kohslgek eg ellatoilru jut6 ndpi bsszege
(nyersahyagnorma) 2011. mdrcius l-tdl a l,nve&ez6:
Nyersanyag norma
q) 6vodai etldtottak:
b) Nap kij zi ott ho n i e I I dtotta k :

Menzai elldtottak:
d) Felndtt 6tkezdk:

Ft
360.- Ft
215.- Ft
258,- Ft
290.-

+

AFA/nap

AFA,/hdp
+ AFA,/hap
+ AFA./nap
+

4. €. A fenntart' kiilajn rendeletbeh meghatdlozottok szeriht krelemre 6s egt,ni
merlegelas alapjdn - tdritdsi dij kedvezm,nyt, illetve
tqnogqtdst qdhqt a
glermekitkeztetdsben ftszh,evd (1. g.
e) bek. d - d), pont alatri) e dtonak reszerc. Az ig)
megillapitott kedvezmahyL tdmogqtdst a polgdnnesteri hivatur
es napk<;zi ofthonos 6voda
kbztitti elszamolds keretdben kell rendeznr.

ZAR6 RENDELKEZ6s EK
0. (1) Ez a rendelet a kihirdetdse napjan l6p hat6lyba. Kihirdetdsr6l a helyben szokasos
m6don a jegyz6 goodoskodik.
5.

(2) E rendelet rendelk ez'seit els6 izbet az 1996.
rlprilis h6 1. mpj6t6l fizetend6 t€ritdsi
dijak meg6llapitis6n6l kell alkalmaani.

Encsencs,

1996. mArcius 28.

Fehdrvriri L6szl6
alpokermester
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