8/2007. (II.05.) Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzati rendelet
a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítés díj fizetési
kötelezettségéről ∗
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt)
29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről
az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja meg:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő
valamennyi bölcsődei ellátást igénybe vevő szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy
más törvényes képviselő (továbbiakban: szülő) étkezési térítési díj fizetési kötelezettségére.
2. §
(1)A gyermekétkeztetés intézmény térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
egy ellátottra jutó napi összege.
(2)A nyersanyagköltség alapjául szolgáló energia- tápanyagbeviteli, illetve élelmiszernyersanyag felhasználási ajánlásokat a 80/1999. (XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet 2.
számú melléklete határozza meg.
3. §
(1)1 A szülő által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető a 2. § (1) bekezdés
szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések
számának a (2) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembe vételével
állapítja meg, mely összeg 2008. március 15. napjától 330,- Ft/nap/fő.
(2) A normatív kedvezmények körét a Gyvt. 148. § (5) bekezdése határozza meg.
4. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott intézményben dolgozók által az étkezés igénybe vételekor az
élelmezés nyersanyag költségének 20 % rezsiköltséggel növelt összege fizetendő térítési
díjként.
(2) Egyéb igénybevétel esetén az élelmezés nyersanyagköltségének 60 %-os rezsiköltséggel
növelt összege a térítési díj.
(3) A rezsiköltség a 2. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint kerül meghatározásra.
*∗Egységes szerkezetben a 22/2008. (III.17.) sz. önk. rendelettel HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 44/2011.
(VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2011. SZEPTEMBER 1-TŐL.
1 Módosította a 22/2008. (III.17.) sz. önk. rendelet 1. §-a

5. §
Jelen rendelet 2007. március 01. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
11/1995. (III.21.) sz. ök. rendelet.

