Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2018. (V.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjáról
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, 29.§ (2) bekezdés a) és e)
pontjában és a 151.§ (2f) 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.§ A rendelet hatálya kiterjed Álmosd Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben ellátott
gyermekekre.
2.§ A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni, illetve
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat:
a) természetbeni ellátások:
aa) gyermekétkeztetés
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
ba) család-és gyermekjóléti szolgálat működtetése
bb) gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátás
3.§ (1) A gyermekétkeztetést az önkormányzat a Chernel József Önkormányzati Óvoda által
üzemeltetett Konyhán keresztül biztosítja.
(2) A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait és a bölcsődei ellátást az Önkormányzat a
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás (4254, Nyíradony, Árpád tér 1.) útján látja el.
4. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összegét az 1. melléklet
tartalmazza.
(2) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (III.29.)
önkormányzati rendelete.
Á l m o s d , 2018. május 14.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2018. 05. 29.
dr. Medve Erzsébet
jegyző
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1. melléklet a 17/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
I. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
ellátás típusa

térítési díj mértéke Ft/nap

óvoda (napi 3-szori étkezés: tízórai + ebéd +

300.-

uzsonna)
általános iskola 1-4. évfolyam (napi 3-szori étkezés:

365.-

tízórai + ebéd + uzsonna)
általános iskola 5-8. évfolyam (napi 3-szori étkezés:

365.-

tízórai + ebéd + uzsonna)
általános iskola 1-4. évfolyam (napi 2-szeri étkezés:

285.-

tízórai + ebéd)
általános iskola 5-8. évfolyam (napi 2-szeri étkezés:

285.-

tízórai + ebéd)
általános iskola 1-4. évfolyam (napi 1-szeri étkezés:

200.-

ebéd)
általános iskola 5-8. évfolyam (napi 1-szeri étkezés:
ebéd)
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200.-

