
                                                          
 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendelete a

a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló
6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 90. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) és (2)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, a 94. § (8) bekezdésében, a 96. § (1) bekezdésében, a 149. §-ában, a 147. § (1) bekezdésében és a 162. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott szerinti
feladatkörében eljárva a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
 
1. § A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 
2. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
 
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
 
Pilisvörösvár, 2020. július 23.
 
 
 
 
 
 
                         Dr. Fetter Ádám                                       Dr. Udvarhelyi István Gergely
                            polgármester                                                          jegyző
 
 
Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2020. július 24.
napján.

Pilisvörösvár, 2020. július 24.

                                                                                          Dr. Udvarhelyi István Gergely
                                                                                                             jegyző
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.     melléklet a 24/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 
 

Az intézményi étkezési nyersanyagnorma és térítési díjai
 
(1) Jelen rendeletben meghatározott térítési díjakat a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett intézményekben az év közbeni és a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezéskeretében
egyaránt, valamint a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában meghatározottak szerint a közétkeztetésben résztvevő ellátottakra kell alkalmazni.
 
(2) A Friedrich Schiller Gimnázium, a Palánta Általános Iskola, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Virgonc Gyermekház Egységes Gyógypedagógia Konduktív Módszertani Intézmény esetében alkalmazandó
díjakról a polgári jog szabályai alapján megkötendő szerződés dönt.
 
(3) Az (1) bekezdés alá nem tartozó étkeztetést igénybe vevők a bruttó eladási árat kötelesek megfizetni.
 
(4) Az (1) bekezdés szerinti étkezési nyersanyagnorma és térítési díjak megállapításánál a Szociális törvény és a Gyermekvédelmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
(5) Jelen rendeletben felsorolt szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele során alkalmazandó térítési díjak és eladási árak – a kerekítés szabályai szerint – a következők:
 
 

I. Gyermekétkeztetés:
 

Megnevezés Nettó
nyersanyagnorma

Térítési díj
(Bruttó

nyersanyagnorma)

Nettó eladási ár
(Nettó

nyersanyagnorma
+ rezsi költség)

Bruttó eladási
ár
 

Óvoda tízórai 65 82,5 122 155
Óvoda uzsonna 65 82,5 122 155
Óvoda ebéd 226 287 404 514
Óvoda napi 356 452 648 824
Iskolai ebéd 280 356 497 631

 
II. Szociális és egyéb felnőtt étkeztetés:

 

Megnevezés
Nettó

nyersanyag-
norma

Bruttó
nyersanyagnorma

Nettó térítési díj
(rezsiköltséggel

növelt)

Bruttó térítési díj
(eladási ár)

Reggeli 104 132 187 237
Ebéd 320 407 669 850
Vacsora 167 212 301 383
Szociális napi 591 751 1157 1470
Felnőtt ebéd (A
vagy B menü) 320 407 669 850

Diétás ebéd 340 432 708 899

 


