Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § 1. pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról a
következőket rendeli el:
1. § A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § E rendelet 2018. március 1.-jén reggel 8 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Mezőhegyes, 2018. február hó
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4/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Személyes gondoskodás körébe tartozó intézményi térítési díjak összege

Intézményi térítési díj alapja:

- az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatban felmerült
költségek egy ellátottra jutó összege

gyakoriság
Napi egyszeri étkezés
Napi egyszeri étkezés
Napi kétszeri étkezés
Napi háromszori étkezés

Étkezési
fajták
ált. iskolás gyermek ebéd felnőtt adag ~ 90 %-a
középiskolás ebéd
felnőtt adag 100%-a
egész napos iskola
tízórai és ebéd
óvodai ellátás
tízórai - ebéd - uzsonna
felnőtt adag ~ 63 %-a

Napi háromszori étkezés

diétás óvodai ellátás

Napi háromszori étkezés

középiskolai kollégium

Napi négyszeri étkezés

bölcsődei ellátás

Napi ötszöri étkezés

diákotthoni ellátottak

Intézményi
térítési díj (Ft)
300
331
410
411
1220

tízórai - ebéd – uzsonna
felnőtt adag ~ 63 %-a
tízórai – ebéd – vacsora
reggeli - tízórai - ebéd – uzsonna
felnőtt adag ~ 54 %-a
reggeli - tízórai - ebéd - uzsonna - vacsora
felnőtt adag ~ 90 %-a

Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!
Az intézményi térítési díjak általános forgalmi adóval növelt összegei a kerekítés szabályai szerint kerülnek beszedésre!
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