EGYSÉGES SZERKEZET
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (VIII. 13.) számú önkormányzati rendeletével módosított
7/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről
Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI törvény 29. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a) a Borostyán Természetvédő Óvodára (továbbiakban: óvoda),
b) 1a Váci Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő Szentendrei
Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája (továbbiakban: iskola),
c) az óvodában és iskolában ellátott vagy tanuló gyermekekre,
d) a c) pontban meghatározott gyermekek szüleire, vagy törvényes képviselőire,
e) az óvodában, illetve az iskolában étkezést igénybevevőkre.
2. §
(1) Csobánka Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) külső szolgáltató
közreműködésével biztosítja az óvodai, iskolai gyermekélelmezést, továbbá az óvoda
ellátja a szociális étkezéssel, munkahelyi és vendég étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat
is.
(2) 1Az étkezési térítési díjat a térítési díj megfizetésére kötelezett személy a tárgyhó
tekintetében Csobánka Község Önkormányzata által kiállított számla alapján, csekken
vagy átutalással az igénybevételt megelőző hónap 10. napjáig köteles megfizetni.
(3) Amennyiben (2) bekezdésben rögzített térítési díj befizetése a fizetési határidőig nem
történik meg, akkor az étkezés a fizetési határidőt követő hónaptól nem vehető igénybe,
egészen addig, amíg a fizetésre kötelezett a díjhátralékát nem rendezi.
3. §
(1) Ha a gyermek, a tanuló az intézményi ellátást betegség vagy bármilyen ok miatt nem veszi
igénybe, a távolmaradást a szülőnek haladéktalanul be kell jelentenie. A bejelentést
betegség esetén a távolmaradás első napján 8.30 óráig, egyéb ok esetében a távolmaradást
megelőző nap 8.30 óráig kell megtenni.
(2) A felnőtt étkezést igénybe vevőnek a lemondását a megelőző nap 8.30 óráig kell megtennie.
(3) A gyermek, a tanuló, illetve a felnőtt étkezést igénybe vevő távolmaradása idejére jutó
étkezési térítési díj fizetése alól a kötelezett csak akkor mentesül, ha a bejelentést az
ellátásban részesülő távolmaradását (1)-(2) bekezdésben rögzített határidőig megtette.
(4) A kötelezett bejelentését megteheti személyesen, telefonon vagy e-mailben. A fizetésre
kötelezett a bejelentés napját követő napjától mentesül a térítési díj fizetése alól.
4. §
(1) Amennyiben ingyenes étkezésre jogosult gyermek szülője a lemondási kötelezettségének
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Melléklet
a 7/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez
nem tesz eleget, úgy a hiányzást követő tanítási/nevelési naptól az étkezés szüneteltetésre
kerül a szülő ellenkező tartalmú nyilatkozatáig.
(2) Amennyiben a térítési fizetésre kötelezett gyermek szülője a lemondási kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy a hiányzást követő tanítási/nevelési naptól az étkezés megszüntetésre
kerül a szülő ellenkező tartalmú nyilatkozatáig.
(3) Az étkezés újbóli igénylését az ingyenes étkezésre jogosult gyermek, illetve a térítési
fizetésre kötelezett gyermek szülője az esedékességet megelőző napon 8.30 óráig köteles
bejelenteni az intézményvezetőnél, aki továbbítja a bejelentést az illetékes felé, annak
érdekében, hogy a kért szolgáltatás megrendelésére sor kerüljön.
5. §
(1) Azon térítési díjfizetésre kötelezett személy, akinek legalább két hónapot meghaladó
díjhátraléka áll fenn, az Önkormányzat a tartozásának kiegyenlítéséhez négy havi
részletfizetési lehetőséget biztosít. A részletfizetés lehetőségéről a polgármester dönt.
(2) Amennyiben a kötelezett nem él a részletfizetési lehetőséggel, illetve a részletfizetési
kötelezettségének sem tesz eleget, úgy a szolgáltatás a részletfizetési lehetőségének
felajánlását, valamint a részletfizetési kötelezettség nem teljesítését követő hónaptól nem
vehető igénybe, egészen addig, amíg a fizetésre kötelezett a díjhátralékát nem rendezi.
6. §
(1) Az előre befizetett étkezési térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani,
ha a kötelezett a díjfizetés alól mentesül vagy az étkezési térítési díj összege csökken.
(2) Az étkezési térítési díjat vissza kell fizetni, ha gyermek, a tanuló az intézményből végleg
távozott és nem vette igénybe az étkezést.
(3) 1Az étkezési térítési díjak mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
7. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. szeptember 1. napjától
kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csobánka Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 31/2013. (X.21.) számú
önkormányzati rendelete.
Csobánka, 2015. augusztus 31.
Winkler Sándor Józsefné s.k.
polgármester

dr. Filó-Szentes Kinga s.k.
jegyző

Közzétételi záradék:
E rendeletet 2018. augusztus 13. naptól közzétettem.
Csobánka, 2018. augusztus 13.
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző
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Melléklet
a 7/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez
Étkezési térítési díjak mértéke1
Bruttó térítési díj
(adag/nap)

1

Gyermek és tanuló étkeztetés
a./ óvodás gyermek (háromszori étkezés/nap)
b./ általános iskola (ebéd)
c./ általános iskola (háromszori étkezés/nap)

465,- Ft
320,- Ft
533,- Ft

Felnőtt étkeztetés
d./ intézményi alkalmazott
e./ egyéb felnőtt étkező

826,- Ft
826,- Ft
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