Előterjesztés száma: 3/2014.(III.25.)
TERVEZET

Piliscsév község Önkormányzatának
……../2014.(III.26.) önkormányzati rendelete
a gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási intézményekben és
a bölcsődében fizetendő étkezési térítési díjakról
Piliscsév község Képviselő Testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997.évi XXXI. törvény. 29.§ (1), (2). bekezdésében, felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §. (1)
bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§
(1) A gyermekek napközbeni ellátásnak intézményi formái
a) bölcsőde,
b)óvodai, általános iskolai napközi.
(2) Az óvodai és bölcsődei napközbeni ellátást az Önkormányzat a Piliscsévi
Aranykapu Egységes Óvoda – Bölcsőde fenntartásával biztosítja.
(3) Az általános iskolai napközbeni ellátást Pilisi Általános Iskolák Közössége Piliscsévi
Tagiskolájában biztosítja.
(4) A napközbeni ellátás keretében nyújtott étkeztetés iránti kérelmet, az ellátást
nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki az intézmény házirendjének
megfelelően dönt az ellátás biztosításáról.
(5) Az ellátás megszűnik, ha
a) az igényelt ellátást folyamatosan legalább egy hónapig indokolatlanul nem
veszik igénybe, vagy
b) az ellátást igénybevevő gyermek bölcsődei, óvodai nevelése, iskolai tanulmánya
befejeződik.
2.§
(1) A Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-Bölcsődében alkalmazott térítési díjak
meghatározását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza
(2) A Pilisi Általános Iskolák Közössége Piliscsévi Tagiskolájában alkalmazott térítési díjak
meghatározását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza
3.§
(1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti „Az oktatási intézményekben
és a bölcsődében fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról” szóló 9/2013. (VI.27.),
valamint „A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, folyósításáról,
valamint a gyermekek napközbeni ellátásról” szóló 11/2009.(IX.15.) számú
Önkormányzati rendelet.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző
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A rendelet kihirdetve: …………………………….
Baumstark Tiborné
jegyző
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1. melléklet a 9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelethez
Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-Bölcsődében alkalmazott térítési díjak

Térítési díj
Ft/nap
Óvoda
Tízórai

65,-

Ebéd

185,-

Uzsonna

50,Bölcsőde

Reggeli

60,-

Tízórai

30,-

Ebéd

220,-

Uzsonna

40,-
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2. melléklet a 9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

A Pilisi Általános Iskolák Közössége Piliscsévi Tagiskolában alkalmazott térítési díjak:

Térítési díj
Ft/nap
Tízórai

65,-

Ebéd

215,-

Uzsonna

50,-
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