Cserkeszőlő község „Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló” 2011. évi CXII. törvény alapján közzéteendő adatai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő
díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
1/2012. /I.23./sz. rendelete
az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról és a
fizetendő térítési díjakról.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi
1990.évi LXV.tv. 16.§-ában foglaltak valamint az l993.évi III.
GKM-EüM-FVM-SZMM. rendelkezéseinek figyelembevételével
gyermekintézmények nyersanyagnormájának költségét valamint
megállapítását az alábbiak szerint állapítja meg:

önkormányzatokról szóló
tv. és a 67/2007/XII.10./
a fenntartásában működő
a fizetendő térítési díjak

1.§.
Az élelmezési nyersanyagnorma összeg az élelmiszer nyersanyagok mennyisége, valamint az
energia és a tápanyagtartalom alapján:
/1/ Bölcsödei ellátás
Napi nyersanyag norma
Áfa 27 %
100 %-os napi térítési djj

Új ár
307 Ft
83 Ft
390 Ft

/2/ Óvodás gyermekek térítési dija:
Napi nyersanyag norma
315 Ft
Áfa 27 %
85 Ft
100 %-os napi térítési díj
400 Ft

/3/ Napközis gyermekek étkezési térítési dija
Alsós
Napi nyersanyag norma
382 Ft
27 %
103 Ft
100 %-os napi térítési díj
485 Ft

Felsős
398 Ft
107 Ft
505 Ft

/4/ Menzás gyermek térítési díj
Napi nyersanyag norma
Áfa
100 %-os napi térítési díj

Alsós
248 Ft
67 Ft
315 Ft

Felsős
264 Ft
71 Ft
335 Ft

3.§.
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Cserkeszőlő község „Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló” 2011. évi CXII. törvény alapján közzéteendő adatai

A pedagógusok, óvodai, bölcsödei, és konyhai dolgozók, intézményi dolgozók, valamint a
Napsugár étterem konyhai dolgozói számára nyújtott meleg étkezési díja:

Javaslat dolgozói ebéd normára

2012- ben

Ebéd
Áfa 27%

323 Ft
87 Ft
410 Ft

.

4.§.
Ezen rendelet 2012.február 01-től lép hatályba, ezzel egyidejűleg 1/2011./I.20./sz.. rendelete
hatályát veszti.
Cserkeszőlő,2012.január 23.

Szokolai Lajos sk.
polgármester

dr. Héczei Eszter sk.
jegyző

Készült: Képviselő-testület 2012.január 23-i ülésén
Kihirdetve: 2012.február 1.
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