Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2021. (X.5.)
önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetésről, a gyermekek napközbeni ellátásáról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjáról
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a 151.§ ( 2f ) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Anarcs Község Önkormányzata az általa fenntartott Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és
Konyha intézményben bölcsődei ellátást biztosít. A bölcsőde működési területe Anarcs község
közigazgatási területére terjed ki.
(2) A bölcsődei ellátás az intézmény vezetőjénél igényelhető formanyomtatványon, aki dönt a
kérelmekről.
(3) A kérelemhez csatolni kell a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő
munkáltatói igazolását, vagy a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála
alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is, valamint a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazoló dokumentumot.
(4) Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes
képviselőjét. A döntésnek tartalmaznia kell:
a)
jogosult-e az adott személy a kért gondoskodásra,
b)
mely időponttól és hol veheti igénybe az ellátást,
c)
a fizetendő térítési díj összegét,
d)
az intézkedése elleni jogorvoslat lehetőségeit.
2. §
(1) Az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni, ha a jogosult az ellátást meghatározott ideig nem
kívánja igénybe venni.
(2) A bölcsődei ellátásra vonatkozó intézményi jogviszonyt az intézményvezető megszünteti
a)
a bölcsődei házi rendjének súlyos és ismételt megszegése esetén,
b)
amennyiben a gyermek az ellátást egybefüggően 15 napon át igazolatlanul nem veszi igénybe,
c)
a szülő (törvényes képviselő) kérelmére
d)
ha az igénybe vevő más intézménybe történő áthelyezése indokolt.
(3) Az intézményvezető írásban értesíti a jogosultat a (2) bekezdés szerinti esetekben
a)
a személyes gondoskodás megszüntetéséről,
b)
annak okáról,
c)
időpontjáról,
d)
jogorvoslat lehetőségéről.
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(4) Azonnali ellátást igénylő esetekben az intézményvezető soron kívül- külön eljárás nélkül- dönt a
kérelem elbírálásáról.
(5) Azonnali ellátást igénylő esetnek minősül különösen:
a)
a törvényes képviselő munkanélkülisége,
b)
a törvényes képviselő betegsége,
c)
a törvényes képviselő halála.
(6) A bölcsődei ellátást – ide nem értve a gyermekétkezésért fizetendő térítési díjat– a fenntartó
térítésmentesen biztosítja.
(7) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(8) Az intézményi térítési díj alapján megállapított személyi térítési díjat az igénybevételt követő
hónap 10. napjáig, készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni.
3. §
(1) Az óvodai és az általános iskolai gyermekétkeztetés az intézményvezető hatáskörében
biztosítandó ellátás, melynek intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A bölcsődei, óvodai és az általános iskolai étkeztetés során, gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/B. § alapján normatív kedvezményben nem részesülő,
intézményi gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek havi személyi térítési díja megállapítása
során 40 % mértékű térítési díjkedvezményt állapít meg az intézményvezető.
(3) Az intézményi térítési díj alapján megállapított személyi térítési díjat az igénybevételt követő
hónap 10. napjáig, készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni.
4. §
Anarcs Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést a fenntartásában működő Anarcsi
Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha intézményében az étel elvitelével biztosítja.
5. §1
6. §
Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.
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Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
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1. melléklet2

2

1. melléklet az 10/2022. (VII.20.) önkormányzati rendelethez
A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díja (Áfa nélkül)
1.
BÖLCSŐDE
intézményi térítési díj
négyszeri étkezés
425 Ft/adag
2.
ÓVODA
intézményi térítési díj
háromszori étkezés
425 Ft/adag
3.
ÁLTALÁNOS ISKOLA
háromszori étkezés
menza
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intézményi térítési díj
555 Ft/adag
335 Ft/adag

Az 1. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 20.) önkormányzati
rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
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