Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelete a
nyersanyagköltség meghatározásáról, az intézményi térítési díjak,
valamint az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának megállapításáról
a 10/2015. (VIII.12.) számú módosító önkormányzati rendelettel
egységes szerkezetben.
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §-a és a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. tv. 34. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Intézmények élelmezési nyersanyagköltsége
1. §(1)
A képviselő-testület az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az élelmezési
nyersanyagköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda gyermekétkezése tekintetében:
- tízórai
74 Ft
- ebéd
200 Ft
- uzsonna
61 Ft
Napi nyersanyagköltség összesen: 335 Ft
b) Szigetszentmártoni Általános Iskola gyermekétkezése tekintetében:
7-10 éves korcsoport (1-4. osztály):
- tízórai
59 Ft
- ebéd
239 Ft
- uzsonna
30 Ft
Napi nyersanyagköltség összesen: 328 Ft
11-14 éves korcsoport (5-8. osztály):
- tízórai
67 Ft
- ebéd
272 Ft
- uzsonna
34 Ft
Napi nyersanyagköltség összesen: 373 Ft
(A nyersanyagköltség az ÁFÁ-t nem tartalmazza.)
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokért
fizetendő térítési díjak
Gyermekek napközbeni ellátása
2. § (1)
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés napi térítési díja
(nyersanyagköltség + 27 % ÁFA):
a) Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda:
- tízórai
94 Ft
- ebéd
254 Ft
- uzsonna
78 Ft
Napi térítési díj:
426 Ft
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b) Szigetszentmártoni Általános Iskola:
7-10 éves korcsoport:
- tízórai
75 Ft
- ebéd
304 Ft
- uzsonna
38 Ft
Napi térítési díj:
417 Ft
11-14 éves korcsoport:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Napi térítési díj:

85 Ft
346 Ft
43 Ft
474 Ft

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja
3. §
(1) A fizetendő bérleti díj a 16/2001.(XI.22.) sz. rendelet 35. § (1) bekezdés a) pontja
esetében:
a.) összkomfortos lakás esetén:
307 Ft/m2/hó
b.) komfortos lakás esetén:
218 Ft/m2/hó
c.) félkomfortos lakás esetén:
109 Ft/m2/hó
d.) komfort nélküli lakás esetén:
68 Ft/m2/hó
(2) A költségalapú lakásbérleti díj mértéke: 723 Ft/m2/hó
Kedvezmények
4. §
(1) Mentesül a szennyvízelvezetés szolgáltatási alapdíj, illetve a szemétszállítási díj
megfizetése alól a közszolgáltatással érintett ingatlanban lakóhellyel rendelkező egyedülálló
70. életévét betöltött személy kérelme alapján, ha
- rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét nem haladja meg,
- nem részesül lakásfenntartási támogatásban.
(2) A képviselő-testület a fenntartása alá tartozó intézményekben fizetendő személyi térítési
díjakból - a jövedelmi és vagyoni viszonyokat figyelembe véve - méltányosság címén
kedvezményt biztosíthat.
(3) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez a jövedelem
igazolását a szociális ellátásokra vonatkozó eljárási szabályok szerint kell csatolni.
(4) A képviselő-testület a kedvezménnyel kapcsolatos kérelmek elbírálását a Pénzügyi és
Szociális Bizottság hatáskörébe utalja.
(5) A kedvezményben részesülő a jogosultságát érintő lényeges tények, körülmények
megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni.
(6) A közszolgáltatási díjat – kedvező elbírálás esetén – az önkormányzat a szolgáltató részére
átutalja.
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Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2013. évi a nyersanyagköltség
meghatározásáról, az intézményi térítési díjak, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások
bérleti díjának megállapításáról szóló 27/2012.(XII.18.) rendelet, valamint az azt módosító
9/2013.(VIII.28.) számú rendelet.
Lerner Henrik
polgármester

(1)

Gécs Józsefné
jegyző

10/2015. (VIII.12.) sz. rendelettel módosítva, hatályos 2015. szeptember 1-től

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:
Szigetszentmárton, 2015. augusztus 12.

Gécs Józsefné
jegyző

