
Tarany Község Önkormányzat 
 

Képviselő-testületének  
 

2/1997.(III.03.) kt.sz. rendelete 
 

a községi önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési 
intézményben fizetett étkezési térítési díjakról 

 
(egységes szerkezetben) 

 
 

Tarany Község Képviselő-testülete az 1996. évi XXII. törvénnyel módosított 1993. évi III. 
törvény (Szt. 115. §.) és a szociális ellátások térítési díjáról szóló 10/1994.(I.30.) Korm.sz. 
rendelettel módosított 29/1993.(II.17) Korm.sz. rendelet alapján az önkormányzat 
fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményre vonatkozó térítési díjat az alábbiak 
szerint szabályozza: 

1. §. 
 

(1) A rendelet hatálya a községi önkormányzat által e rendelet címében megjelölt és az által 
      fenntartott intézményekre terjed ki. 
 
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások keretében: 
      - gyermekek napközbeni ellátásán belül étkeztetés, 
      - a gyermekétkezetetésnek nem minősülő, így a házi segítségnyújtás keretében történő 
        étkezetetés. 
 

2. §. 
 

(1) A meghatározott térítési díjakat első ízben 1997. április 1. napjától kell alkalmazni 
      1997. május 10-ig, majd ezt követően  a tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni. 
 
(2) Az intézményi térítési díjak megállapítása az önkormányzat képviselő-testület feladata. 
 
(3) A személyi térítési díj megállapítását az intézményvezető végzi. 
 
(4) A Szt. 115. §. (3) bekezdése alapján a 115/A. §., a 116. §. és a 117. §.-ában bizotsított 
      kötelező kedvezményeken túl a személyi térítési díj méltányosságból az ellátásokat 
      igénybevevők 20 %-áig terjedően: 
      a./ elengedhető, ha a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres jövedelemmel nem 
           rendelkezik, 
      b./ csökkenthető, ha a fizetésre kötelezett saját háztartásában több kiskorú gyermeket 
           lát el és a családban az 1 főre jutó nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi 
          nyugdíj-minimumot nem éri el. 
 
(5) A (4) bekezdében foglalt méltányossági személyi térítési díj csökkentése kérdésében a 
      döntés: 
       - a gyermekek napközbeni elletásán belüli az étkezetetés az intézményvezető feladata, 
       - a gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetés, a házi segítségnyújtás keretében 
         történő étkeztetés esetén a polgármester feladata. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



-  2  - 
 
 

(6) Az intézményvezetőnek a méltányossági személyi térítési díj kérdésében hozott döntése 
      ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket az iskolaszék bírálja el. 
      Az iskolaszék döntése ellen benyújtott kérelmek elbírálása a Társadalompolitikai, Tele- 
      pülésműködtetési Bizottság hatáskörébe tartozik. 
      A Társadalompolitikai, Településműködtetési bizottság és a polgármester első fokú 
      döntése ellen benyújtott kérelmeket a képviselő-testület bírálja el. 
 
 

3. §. 
 

(1) A rendelet 1997. április 1-én lép hatályba. 
 
(2) Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2/1996(III.12.) kt.sz. rendelete hatályát veszti. 
 
(3) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2001.(II.15.) kt.sz. rendelet 2. §-a alapján 
      a megállapított intézményi térítési díjat, melyet a szociális étkeztetésre is alkalmazni kell 
      a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/1998.(IV.07.) kt.sz. rendelet melléklete 
      tartalmazza. 
 
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Tarany, 2000. április 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 Somosi József      Kálmán László  
  polgármester            jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2000. április 17. 
 
 
                                                                                            Kálmán László 
            jegyző 
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