Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete
a gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő
térítési díjakról1

Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Törvény 147. § (2) bekezdésében és a 151.§ (2f) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.§
(1) A gyermekek napközbeni ellátása, valamint a gyermekétkeztetés igénybevételéhez
szükséges kérelmet – írásban vagy szóban - közvetlenül az ellátást nyújtó intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani. A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelem elbírálása során
az intézményvezető különösen a Gyvt. 41.§ (2) bekezdésében, illetve a Gyvt.42/A.§-ban
foglaltakat veszi figyelembe.

2.§
(1) E rendelet mellékleteiben meghatározott intézményi térítési díjakat a képviselő – testület
évente állapítja meg azzal, hogy a megállapításra első alkalommal legkésőbb minden év
március 31-éig sor kerül.2
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított új intézményi térítési díj alapulvételével – az
intézményvezető által lefolytatott felülvizsgálat kapcsán – megállapított személyi térítési díjak
a felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától alkalmazhatóak.3
(3) A Gyvt.148.§ (6) bekezdésében meghatározott esetben a jogorvoslati kérelmet Sárvár
város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottságához kell
benyújtani, a Bizottság a személyi térítési díj összegéről határozattal rendelkezik.
(4) A gyermekek napközbeni ellátásért fizetendő személyi térítési díjat az intézményben
havonként tárgyhónap 20. napjáig kell befizetni.
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3.§
(1) A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése esetén az intézmény vezetője az
intézményi jogviszonyt a felek megegyezése szerinti időpontban szűnteti meg.
(2)A Gyvt. 37/A.§ (4) bekezdésében meghatározott esetben a panaszt Sárvár város
Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottságához kell benyújtani, a
Bizottság a kérelemről határozattal dönt.
(3)A gyermekjóléti ellátások megszűntetésére a Gyvt. 37/A.§-át kell értelemszerűen
alkalmazni.

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK
Gyermekek napközbeni ellátása
4.§
(1)A gyermekek napközbeni ellátását a képviselő-testület a Városi Bölcsőde útján biztosítja.
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. mellékletének 1. pontja, a
bölcsődei gondozás intézményi térítési díját a rendelet 1. mellékletének 2. pontja tartalmazza.
(3) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját csak azokra a napokra kell megállapítani,
amelyik napokon a gyermek az ellátást igénybe veszi.

A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak megállapítása
5.§
A képviselő-testület az általa fenntartott óvodákban, a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben nyújtott
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

Záró rendelkezések
6.§
(1) E rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az óvodai és iskolai
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 8/2014.(III.28.) önkormányzati rendelet és az
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások térítési díjáról szóló 10/2006. (III.17.) önkormányzati rendelet.

Sárvár, 2015. év március hó 26. napján

Kondora István
polgármester

Dr. Szijártó Valéria
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Sárvár, 2015. év március hó 30. napján
Dr. Szijártó Valéria
jegyző

1.melléklet a 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelethez4

1. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a Sárvári Cseperedő Bölcsődében
A

B*

Bölcsődei gyermekétkeztetés
(Ft/ gyermek /nap)

371,-

Reggeli
Tízórai
Ebéd
uzsonna

56,11,241,63,-

1.

2.
3.
4.
5.

* A fenti térítési díj a mindenkor hatályos ÁFA összegét nem tartalmazza.

2. A gondozás intézményi térítési díja a Sárvári Cseperedő Bölcsődében

1.

A

B

Bölcsődei gondozás
(Ft/ gyermek /gondozási nap)

218,-

A szolgáltatás mentes az ÁFA alól.
A bölcsődei gondozás személyi térítési díját csak azokra a napokra kell megállapítani, amikor
a gyermek az ellátást igénybe veszi.
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2. melléklet a 7/2015. (III.30.) önkormányzati rendelethez5

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

B

Étkezések száma, típusa Ft/fő/adag*
Óvodai ellátás
Napi háromszori
Ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna

328
66
196
66

Általános iskolai
Napi háromszori
Ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna

510
96
318
96

Középiskolai étkezés
ebéd

347

Diétás ebéd
bármely korcsoport

360

*Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza
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