CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
15/2014.(VII. 03.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C.§ és 115.§. valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében, és 148.§
kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről a
következőket rendeli el a Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd,
Kemeneskápolna, Kemenesmagasi,
Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén,
Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi,
Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck települések
véleményének kikérésével:

1.§
A rendelet 35.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bölcsődei alapdíj fizetési kötelezettség a bölcsődei felvételtől annak megszűnéséig tart,
függetlenül attól, hogy a gyermek igénybe vette-e a szolgáltatást, vagy sem. Az alapdíj mértéke
azonban csökken 25 Ft/nap összeggel, ha a gyermek nem veszi teljes hónapban igénybe a
szolgáltatást. A kedvezmény érvényesítésekor figyelembe kell venni a betegségek, távollétek miatti
lemondási szabályokat.”

2.§
A rendelet 37. §-a az alábbi (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Egészségbiztosítási Pénztár által utólag - a Népjóléti Szolgálat által kiállított számla
ellenében - megtérítésre kerülő szállítási költségek esetén a szállított személyek, illetve törvényes
képviselőjük a szállítási költséget kötelesek a számla kiállításával egy időben megfizetni. Ennek
elmulasztása esetén az intézmény megtagadja a teljesítés igazolását, a számla kiállítását.
(5)
Abban az esetben, ha az ellátott illetve törvényes képviselője a felszólítás ellenére térítési díj
hátralékát nem fizeti meg, az ellátásból való kizárását követően újbóli ellátására csak akkor van
lehetőség, ha korábbi tartozását rendezi.”

3.§
A rendelet 2. sz. melléklet helyébe, jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

4.§
Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2014. július 2.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

1. számú melléklet a 15/2014. ( VII.03.) önkormányzati rendelethez
„2. számú melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés és bölcsődei ellátás intézményi térítési díjai
Bölcsőde
gondozási alapdíj
ebből:kedvezmény /a gyermek távolléte esetén/
gyermekétkeztetés napi 4 alkalommal

75 Ft/nap
25 Ft/ nap
304 Ft/nap+ÁFA

Óvodai ellátás
-

Egész napos

327 Ft/nap+ÁFA

-

Ebéd

189 Ft/nap+ÁFA

-

Tízórai vagy uzsonna

69 Ft/nap+ÁFA

Iskolai gyermekellátás
Általános iskola
-

Egész napos

361 Ft/nap+ÁFA

-

Ebéd

201 Ft/nap+ÁFA

-

Tízórai vagy uzsonna

Középiskola (csak ebéd)

80 Ft/nap+ÁFA
258 Ft/nap+ÁFA

Speciális étkezést igénybevevő gyermekek
-

Ebéd

100 Ft/nap+ÁFA”

