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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2017. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete a

a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló
6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §
(2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 90. § (3) bekezdésében, a 92. § (1)
és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, a 94. § (8) bekezdésében, a 96. § (1)
bekezdésében, a 149. §-ában, a 147. § (1) bekezdésében és a 162. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti feladatkörében Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosítására az
alábbi rendeletet alkotja.

1. § A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § (1) Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2017. augusztus 3.

        Gromon István                      dr. Krupp Zsuzsanna
        polgármester                jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) rendeletének
42. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2017. augusztus 7.
napján.

Pilisvörösvár, 2017. augusztus 7.

        dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző
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1. melléklet a 20/2017. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

Az intézményi étkezési nyersanyagnorma és térítési díjai

(1) Jelen rendeletben meghatározott térítési díjakat a Pilisvörösvár Város
Önkormányzata által fenntartott és működtetett intézményekben, valamint a
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásában meghatározottak szerint a közétkeztetésben résztvevő
ellátottakra kell alkalmazni.

(2) A Friedrich Schiller Gimnázium, a Palánta Általános Iskola és a Pilisvörösvári
Német Nemzetiségi Általános Iskola esetében alkalmazandó díjakról a polgári jog
szabályai alapján megkötendő szerződés dönt.

(3) Az (1) bekezdés alá nem tartozó étkeztetést igénybe vevők a bruttó eladási
árat kötelesek megfizetni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti étkezési nyersanyagnorma és térítési díjak
megállapításánál a Szociális törvény és a Gyermekvédelmi törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(5) Jelen rendeletben felsorolt szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások
igénybevétele során alkalmazandó térítési díjak és eladási árak – a kerekítés
szabályai szerint – a következők:

I. Gyermekétkeztetés:

Megnevezés Nettó
nyersanyagnorma

Térítési díj
(Bruttó

nyersanyagnorma)

Nettó eladási ár
(Nettó

nyersanyagnorma
+ rezsi költség)

Bruttó
eladási

ár

Óvoda
tízórai

54 68 101 128

Óvoda
uzsonna

54 68 101 128

Óvoda ebéd 196 249 374 475
Óvoda napi 303 385 576 731
Iskolai
ebéd

239 304 456 579

II. Szociális és egyéb felnőtt étkeztetés:

Megnevezés
Nettó

nyersanyag-
norma

Bruttó
nyersanyagnorma

Nettó térítési
díj

(rezsiköltséggel
növelt)

Bruttó
térítési díj

(eladási ár)
Reggeli 104 134 187 237
Ebéd 280 356 508 645
Vacsora 167 214 301 383
Szociális
napi 551 704 996 1265
Felnőtt ebéd
(A vagy B
menü)

280 356 508 645
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Egyéb
felnőtt ebéd
(C menü)

311 397 566 719


