Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021. (IV.13.) önkormányzati rendelete
Bükkaranyos Község Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról
Bükkaranyos Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában
kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a
Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997.évi XXXI. törvény 147. §. (1)
bekezdésébenkapottt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bkezedés a)
pontjábanmeghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Gyermekek napközben ellátásnak térítési díja
1. §
(1) Bükkaranyos Község Önkormányzata által, a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés vonatkozásában az intézményi
térítési díjat, az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Bükkaranyos Község Önkormányzata a gyermekétkeztetés tekintetében az óvodai és
iskola gyermekétkeztetés vonatkozásában, saját költségvetésének terhére 10 %-os
kedvezményt nyújt azon étkezők esetében, akik nem részesülnek a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997.évi XXXI. törvény 21/B §-a szerinti
kedvezményben.
(3) Bükkaranyos Község Önkormányzata által, a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátás keretében biztosított, bölcsődei gondozás intézményi térítési díjat a 2.
melléklet tartalmazza.
(4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díj mértéke megegyezik a mindenkori
nyersanyagnorma Áfá-val növelt összegével.
(5) A személyi térítési díjat az intézményvezető az (1) bekezdés szerinti napi összegnek az
1997. évi XXXI. törvény 151. §-ában meghatározottak figyelembevételével állapítja
meg.

A térítési díj megállapítása szociális alapellátás keretében
2. §
(1) Bükkaranyos Község Önkormányzata a szociálisan rászoruló személyek számára az alábbi
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokat biztosítja:
- étkeztetés
- étel házhoz kiszállítása
(2) Az (1) bekezdésben biztosított ellátások tekintetében szociálisan rászorultak azok a
személy, akik:
a) koruk
b) egészségügyi állapotuk
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük vagy
e) hajléktalanságuk miatt
önmaguk ellátásáról gondoskodni nem tudnak.
(3) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 70. életévét.
(4) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja,
hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben
meghatározott étkeztetést, azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb.
(5) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan
rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott
étkeztetést, azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság, pszichiátriai állapot.
(6) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó
szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az
érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: olyan
szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás biztosítására.
(7) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy
nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg,
s a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.
(8) A szociális étkeztetés igénybevételének eljárási szabályait az önkormányzat külön
rendeletben szabályozza.
(9) A szociális étkeztetés intézményi térítési díját és az ellátottak által fizetendő személyi
térítési díjat 3. melléklet tartalmazza.
(10) Az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti különbözetet az önkormányzat
saját költségvetése terhére közvetett támogatásként biztosítja.

Záró rendelkezések
3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagy Lajos
polgármester

Lőrincz Sándorné
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.
Bükkaranyos, 2021. április 13.

Lőrincz Sándorné
jegyző

1. melléklet a 7/2021. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Bükkaranyos Község önkormányzata által biztosított gyermekétkeztetés intézményi
térítési díja

Bölcsőde vonatkozásában
Reggeli:

76- Ft./nap

Tízórai:

76- Ft/nap

Ebéd:

229- Ft/nap

Uzsonna:

76- Ft/nap

4-szeri étkezés összesen:

457 Ft/nap

Óvoda vonatkozásában
Tízórai:

102- Ft/nap

Ebéd:

280- Ft/nap

Uzsonna:

102- Ft/nap

3-szori étkezés összesen:

483 Ft/nap

Általános iskola vonatkozásában
Tízórai:

114- Ft/nap

Ebéd:

375- Ft/nap

Uzsonna:
3-szori étkezés összesen:

95 - Ft/nap
584 Ft/nap

2. melléklet a 7/2021. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Bölcsődei gondozási díj:

A szülő által fizetett gondozási díja a család jövedelmi helyzetétől függetlenül : 480-ft/fő/nap

Mentesül a gondozási díj megfizetése alól:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
c) a három- vagy többgyermekes család gyermeke,
d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy
gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek,
e) a védelembe vett gyermek

3. melléklet a 7/2021. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkeztetés intézményi térítési díj mértéke: 911,- Ft/nap/fő

Étkeztetési díj:
Helyben étkezés esetén: 303 Ft+ 82 Ft áfa = 385 Ft/ebéd
Elvitel esetén: 303 Ft+ 82 Ft áfa= 385 Ft/ebéd
Kiszállítással:
0-48.500- Ft. jövedelemig: 303 Ft+ 82 Ft áfa = 985 Ft/ebéd
48.501 Ft-tól 82.500 Ft-ig: 346 Ft+94 Ft áfa = 440 Ft/ebéd
82.501 Ft-tól : 383 Ft+ 102 Ft áfa = 485 Ft/ebéd

