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T e r v e z e t
Sásd Város Önkormányzata Képvisel -testülete

../2016.(….) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletét a következ k
szerint módosítja.

1. §

(1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015.(II.16.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 26. § (3) bekezdése helyébe a következ
rendelkezés lép.

 „(3) A napközbeni ellátás – a bölcs de kivételével - térítésmentes, de az ennek keretében
biztosított étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi gyermekétkeztetésért és a
bölcs dei gondozásért fizetend  intézményi térítési díjakat e rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza. A térítési díj teljes vagy részleges átvállalásával az önkormányzat kedvezményt
biztosít a szociálisan rászorult részére. A kedvezményt a sásdi lakosok számára –
természetbeni térítési díj támogatásként e rendeletben foglaltak szerint – a Humánügyek
Bizottsága állapítja meg a szül  kérelmére.”

(2) A R. 26. § a (3) bekezdést követ en a következ  (4) bekezdéssel egészül ki.
 „(4) A napközbeni ellátásért fizetend  térítési díjat a következ k szerint kell megfizetni:
 a) A gyermekétkeztetési térítési díjat az élelmezésvezet nél kell havonta a tárgyhónapot
 megel z  hónap 20. napjáig megfizetni. A befizetéskor történik az el z  havi elszámolás
 azzal, hogy az étkezést megel z  napon 10 óráig történt bejelentéssel lehet lemondani.
 b) A bölcs dei ellátás gondozási díját – a ténylegesen igénybe vett napokra – havonta
utólag,  a tárgyhót követ  hónap 10. napjáig kell megfizetni.

2. §

A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

E rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba, és 2016. szeptember 2. napján hatályát veszti.

Sásd, 2016. április 28.

Rabb Gy z né        Dr.  Kajdon  Béla
polgármester         jegyz
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Melléklet
3. melléklet a 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

I. Gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés
napi intézményi térítési díja

(ÁFA-val)

1. bölcs dei étkeztetés napi intézményi térítési díja     455,- forint
2. óvodai étkeztetés napi intézményi térítési díja     455,- forint
3. általános iskolai ebéd napi intézményi térítési díja    345,- forint
4. iskolai napközis ellátás (tízórai, ebéd és uzsonna) napi intézményi térítési díja 565,- forint

II. Bölcs dei ellátás keretében biztosított gondozás
napi intézményi térítési díja (bruttó összeg): 300,- forint.
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