
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71201,5. GIl. 27.) rendelete

a gyermekétkeztetési tédtési díjak megállapításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviseló-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében biztosított feladatkörben eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. éviXXXI, törvény (továbbiakban: Glna.) _29 § (1) és a 151. § (2) b.

pontjában kapott feIhatalmazás a|apján - Ladánybene Község Önkormányzat KépviselŐ-
testületének a Szewezeti és Működési Szabályzatáről szőlő 5l20I1. (V. 26.) önkormányzati
rendeletének 29. § (1) bekezdése alapján az Ügylrendi- Vagyonnyilatkozat-tételÍ,
Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - aZ

alábbiakró 1 rendelkezik:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene község közígazgatási teruletén a gyermekek

napközbeni ellátását biztosító intézményekbe (óvoda, általános iskola) járó gyermekekre.

2.§
(1) Ladánybene Község Önkormányzata a Ladánybenei Csiribiri Ovoda konyháján

keresztül biztosítja a településen az ővodai, iskolai gyermekélelmezést.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító lntézményben az alapellátások keretébe

tartoző szo|gáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat

állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó

napi összege.
(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele

kötelező.

G) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára

kötelező.
(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak aíía a gyermekre, akinek

betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amelynek ellátása az étkezés

keretében nem bizto sítható.
(6) 

^z 
étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe vevő

óvodások és iskolás tanulók esetén be kell nyújtani.
(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a) betegsége,
b) a családtagjaival közös prograrnban való részvétele
miatt.

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 Őráig kell Írásban

vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a
flzetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének

kötelezettsége aló1.
(9) Az igénybevétel megszűnésének hatá|ya a nyilatkozat benyújtását követő naP.

3. §

(1) Az íntézményttérítési díj napi összegét e rendelet 1, melléklete tartalmazza.

izl er(l) bekezdés szerinti íntézményitérítési díjakból a Gyl,t. 151. § (5) bekezdésében

me gj elö lt normat ív (kötelező) kedvezményeket bizto sítani kell.



1. melléklet a7 l20l5. (III. 27.) rendelethez

Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj

Megnevezés
tízőrai:
ebéd:

Megnevezés
tízőrai:
ebéd:
uZsonna:

Norma ktg.
105 Ft/nap
172 Ftlnap

óvodai étkezés

Ára
28 Ftlnap
46 Ftlnap

Ossz
133 Ft/nap
218 Ftlnap

uzsonna: ó8 Ft/nap 18 Ftlnap 86 Ftlnap
egesz nap: 345 Ft 92 Ft 437 Ftlnap

Általános iskolai étkezés - alsó tagozat

Norma ktg. Afa
130 Ft/nap 35 Ftlnap
273 Ftlnap 58 Ft/nap
84 Ft/nap 23 Ftlnap

Ossz
165 Ftlnap
27I Ftlnap
I07 Ft/nap

egész nap 427 Ftlnap 1 16 Ft/nap 543 Ftlnap

Általános iskolai étkezés - felső taeozat

Megnevezés
tízőrai:
ebéd:

Norma ktg.
l50 Ft/nap
246 Ftlnap

Afa
41Ftlnap
66 Ftlnap

Ossz
l9I Ftlnap
312Ftlnap

uzsonna: 97 Ftlnap 26 Ftlnap 123 Ftlnap
egész nap 493 Ftlnap 133 Ft/nap 626 Ftlnap


