Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete
az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás
keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi
étkeztetésről
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
147. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszék Község Önkormányzata intézményei ellátottaira, a
szolgáltatásokat igénybevevőkre, az önkormányzat intézményeiben, egyéb módon az
önkormányzatnál alkalmazásban lévőkre.
II. fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
2.§
(1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások
körében a rászorultak és igénylők részére étkezést is biztosít.
(2) Az étkezést az önkormányzat vásárolt közszolgáltatással biztosítja.
(3) Az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatótól az intézményeiben,
kormányzati funkciókon alkalmazásban állók részére igény esetén munkahelyi étkezést
biztosít.
(4) A munkahelyi étkezés keretében az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben napi
háromszori étkezés az egyéb alkalmazottak esetében ebéd biztosítható.
3. §
(1) Az étkezés a foglalkoztatás helyén, vagy az önkormányzat által kijelölt helyen fogyasztható
el, illetve a házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítható.
(2) A munkahelyi étkezés elszállítását az intézményvezető engedélyezheti.
4.§
(1) Szociális étkezés esetén kedvezményes térítési díjat fizet az az igénybevevő személy, akinek
a jövedelme az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 270 %-át nem
haladja meg.
(2) A kedvezmény mértéke adagonként az intézményi térítési díjból 80 Ft+ ÁFA.

III. fejezet
NYERSANYAGNORMÁK
5.§
Az intézmények nyersanyagnormái a következők:
a)
b)
c)
d)

szociális étkezés
óvoda (háromszori étkezés)
alkalmazottak, munkavállalók étkezés (ebéd)
vendégétkezők (tábori étkezők):

330 Ft + ÁFA
365 Ft + ÁFA
330 Ft + ÁFA

da) reggeli
db) ebéd
dc) vacsora

194 Ft + ÁFA
346 Ft + ÁFA
268 Ft + ÁFA

e) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése (ebéd):
ea) bölcsődés korú és óvodás gyermekek
eb) általános iskolás gyermekek
ec) középiskolás korú gyermekek

183 Ft + ÁFA
219 Ft + ÁFA
236 Ft + ÁFA

IV. fejezet
TÉRÍTÉSI DÍJAK
6.§
(1) A Képviselő-testület az intézményekben az alábbi intézményi térítési díjakat állapítja meg.
a) Napköziotthonos Óvoda
365 Ft + ÁFA
b) szociális étkeztetés (a települési támogatásokról szóló rendeletben foglaltak alapján)
ba) elvitellel
604 Ft + ÁFA
bb) kiszállítással
724 Ft + ÁFA
(2) A képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díjából az alábbi kedvezményt
biztosítja:
a) térítési díj-kedvezmény elvitellel:
b) térítési díj-kedvezmény kiszállítással :

123 forint/nap,
130 forint/nap

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti térítési díj-kedvezményt az egyéb szociális
feladatokhoz kapott állami támogatás terhére, települési támogatásként biztosítja.
(4) A munkahelyi étkezés keretében étkezők, valamint a munkavállalók az étel előállításának
költségeit fizetik meg, melyet a Képviselő-testület a nyersanyagnorma 200%-ában állapít meg,
melynek összege 660 Ft + ÁFA.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott munkavállalók étkezésének díjából
10 % alkalmazotti kedvezményt biztosít, a térítési díj összege: 594 Ft + ÁFA.
(6) A Képviselő-testület a vendégétkezők (tábori étkezők) térítési díját a nyersanyagnorma
255%-ában állapítja meg:

495 Ft + ÁFA
882 Ft + ÁFA
683 Ft + ÁFA

a) reggeli:
b) ebéd:
c) vacsora:

(7) A közszolgáltató konyhájáról vendégétkezést igénybevevők, illetve a munkavállalók
számára az ebéd kiszállításának díja 100 Ft + ÁFA/alkalom.
V. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7.§
(1) A rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az
intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében
biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló
5/2007. (IV.21.) rendelete.
Zagyva Ferencné
polgármester

Vígh Lászlóné
jegyző

Záradék: A rendelet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 51.§ (2) bekezdése alapján hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2019.
március 14-én.

Panyik Anita
aljegyző

