Balatonszep ezd Község Önkormán yzata
Képviselő-testülete

BALAToN SZEPEZD r.ÖzsÉcÖNronuÁNYzere
rÉpvrsprŐ-rpsrÜlETÉNEK
IIl20I4. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

azétkeztetéStérítéSidíjainakmegáIlapitásáról

Balatonszepezd Kozség Önkormányzata Képviselő-testülete a szocíális igazgatásről és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 62. s Q) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
megltatÍrozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
t. Általános rendelkezések
1. $ Balatotszepezd Község onkormányzataKépviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) a szociális étkeztetésben részesülők és vendégétkezők térítésidíjainak mértékétaz I'
mell ékl etb en fo glaltak szerint áIlapit1a meg 20 1 4' évre vonatk oző an.

2. $

A

térítésidíj alapja azonos a nyersanyagnorÍna összegével.

A

térítésidíjat 21%

terheli.

^FA

3. $ A térítésidíj ftzetésere vonatkozőan a képviselő-testiilet szociális rendelete a7apján- az
étkezéstigénybevevő szociális könilményeire tekintettel _ egyedi kérelemre kedvezmények
adhatók. A szociális étkeztetés 2014. évben a Szt.62. $, 115. $, valamint 119. $-a
figyelembevételével kerül megállapításra.

4. $ A Balatonszepezd Község Önkormányzata és intézményeialkalmazásában álló és a

melegkonyhai étkeztetésta közös

fenntartású intézményből igénybe vevő közalkalmazott,
biztosításával, vagy engedé1yezett
vendégétkeztetésselétkezésitámogatásban részesül.

köztisztviselő, munkavállaió

SZEP kártya

2. Zárő rendelkezések
5. $ (1) E rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.
(2)Hatá|yát veszti az 612014. (Iv.29.) önkormányzati rendelet.
Balatonszep ezd, 20I 4. szeptember
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Lukács Ágnes
jegyző
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Kihirdetve:
B

alatonszep ezd, 20 I 4. szeptember 25.

Lukács Ágnesi
jegyző

Balatonszep ezd Község onkormátyzata

Képviselő-testülete

1.

melléklet a II/20I4. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkeztetésben részesülők térítésidíja
2014. évben

Szociális étkeztetés: 2014. évben
nyersanyagnoÍma + 27 %

rezsiköltség

^FA

Q16Ft+ 74 Ft/ÁFA) 350'- Ft/nap
(276Ft+ 74Ftl^FA)__-35Qr Jl/nap
700,-Ftlnap

Intézményítérítésidíj: 700.-Ft önköltségi ár

-

220.-Ft támogatás

Kedvezmény megállapítása kategóriánként nyugdíj, illetve
a|apján

A
I

azl

:

480.-Ft

főre jutó jövedeiem (Ft)

B

C

oregségi
nyugdíjminimum
150% -300% között
(42.7s0.- Ft - 85.500.- Ft)

oregségi
nyugdíjminimum
300 %-a felett
(85.500.- Ft felett)

Fizetendő térítésidij % ban

Fizetendő térítésidíj

40%

s1%

61%

280,-

360,- Ft

430,- Ft

150 oÁ-a

oregségi nyugdíjminimum
alatt (42.750.- Ft alatt)

2.

Fizetendő térítésidíi oÁ -bart

Yo

-ban

J.

4.

