Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete
a gyermekek napközbeni ellátásáról, az intézményi térítési díjakról, az alkalmazott
kedvezményekről
Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) Csátalja Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az általa fenntartott
közoktatási intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások keretében a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja.
(2) A közoktatási intézmény a gyermekek napközbeni ellátásáról
a) napköziotthonos óvodában
b) általános iskolai napköziben
gondoskodik.
(3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény szolgáltatásának
igénybevételére jogosult az önkormányzat közoktatási intézményében tanulói
jogviszonyt létesített, illetve óvodába felvett minden gyermek.
(4) 1 Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást társulásban, a Térségi Családsegítőés Gyermekjóléti Szolgálat (Gara, Kossuth L. u. 62) intézményével láttatja el.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Gara Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2009.(V.9) Kt. rendelete rendelkezik.

2. §
(1) 2A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjának napi összege:
a) óvodában
238.- Ft
b) napköziben
331.- Ft
c) csab ebéd igénylése esetén
194.- Ft
(2) Az (1) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és
az igénybe vett étkezések számának, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 148. § (5) bekezdésében megjelölt normatív
kedvezményeknek a figyelembe vételével megállapított személyi térítési díjat minden
hónap 20-áig, a tárgyhónapra előre a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni.

-23. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gyermekek napközbeni ellátásáról, az intézményi térítési díjakról, az
alkalmazott kedvezményekről szóló 7/2001.(VIII.29.) önkormányzati rendelet és az
azt módosító 6/2009.(IX.23.) önkormányzati rendelet.

Csátalja, 2011. február 15.

Kovács Antal
polgármester

Gallóné Petike Éva
jegyző

Kihirdetve: Csátalja, 2011. február 16.
Gallóné Petike Éva
jegyző
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Beiktatta: 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2012.IV.1-től
Módosította: 10/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2014.IX.1-től

