MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016. (IV.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az étkezési térítési
díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat fenntartásában és működtetésével üzemelő
Mosonszolnoki Napköziotthonos Óvoda és Konyha által biztosított étkezést igénybe vevőkre.
2. §
Az étkezések fajtái, díjai
(1)1 Az Önkormányzat az alábbi fajta étkezéseket biztosítja:
a) óvodai étkeztetés,
b) általános iskolai étkeztetés,
c) vendégétkeztetés:
ca) bölcsődei étkeztetés,
cb egyéb felnőtt vendégétkeztetés, munkahelyi étkeztetés
(1) Az (1) bekezdésben meghatározott étkezésekért az Önkormányzat az 1. mellékletben
foglalt étkezési térítési díjakat állapítja meg.
3. §
Eljárási szabályok
(1) Az étkezések iránti igényt az igénybevételt megelőző nap, a lemondást a lemondással
érintett napot megelőző nap legkésőbb 12.00 óráig kell jelezni a Mosonszolnoki Óvoda
és Konyha Élelmezésvezetőjénél (tov. Konyha).
(2) Az igénybejelentést, vagy lemondást az általános iskolai gyermekek étkezése
vonatkozásában a Mosonszolnoki Általános Iskola Iskolatitkáránál (tov. Iskolatitkár)
kell megtenni az (1) bekezdés szerint, aki az étkezési igényeket haladéktalanul
továbbítja a Konyha felé.
(3) A 2. § (2) bekezdésében foglalt étkezési térítési díjakat számla ellenében egy hónapi
időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 10.
napjához legközelebb eső szerdán és csütörtökön.
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Módosította a 7/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2017. május 01-től.

(4) Az étkezési térítési díjat az általános iskolás gyermekek esetében az Iskolatitkárnál,
minden más esetben a Konyhán kell befizetni, valamint az étkezést igénybe vevő
akadályoztatása esetén készpénzfizetési csekken, vagy átutalással is lehet rendezni a
térítési díjat.
(5) A térítési díj hátralékok ügyében elsősorban a Konyha, valamint az Iskolatitkár küld
írásbeli felszólítást a hátralékosnak a számla lejárta után 30 napon belül. A felszólítás
eredménytelensége esetén a hátralékos ügyet továbbítják a Jegyzőnek, aki a megteszi a
szükséges intézkedéseket a díjhátralék behajtása ügyében.
4. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2016. május 1-jétől lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzati intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 5/2008. (III.28.)
rendelete, valamint az ezt módosító 19/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete.
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