Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (III.07.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellátásáért, a Városi Bölcsődében fizetendő térítési díj
megállapításáról

Újszász Városi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1.§ (1) Újszász Városi Önkormányzat a fenntartásában lévő, és felügyelete alá tartozó Városi
Bölcsődében (5052. Újszász, Erkel Ferenc út 23.) alkalmazandó intézményi térítési díjakat e
rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
(2) Ez a rendelet 2012. április 01. napján lép hatályba, a rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg az intézményi élelmezési nyersanyagnorma és térítési díjak megállapításáról
szóló 23/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2010. (XII.22.)
önkormányzati rendeletének az Újszászi Nevelési Központ Bölcsődei Intézményre
meghatározott intézményi térítési vonatkozó szabályozás hatályát veszti.

Újszász, 2012. február 28.

/: Molnár Péter:/
polgármester

/: Boros Péterné:/
jegyző

a 10/2012. (III.07.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

A bölcsődei intézményi térítési díj
1.
2012. január 1-jétől 2012. március 31-ig

A

B

C

D

E
Fenntartó által C és D oszlopban
rögzítettnél alacsonyabb összegben
meghatározott intézményi térítési díj

Az önköltség és a Az ÁFA-val növelt
A szolgáltatás normatív állami
élelmezési
önköltsége
támogatás
nyersanyagköltséggel
Ellátási forma
(Ft/ellátási nap)
különbözete
csökkentett önköltség
(Ft/ellátási nap) és a normatív állami
támogatás különbözete
(Ft/ellátási nap)
Bölcsődei
ellátás

A

3.208

B

1.195

861

ÁFA-val növelt
Nyersanyagköltség
(Ft/nap)

Gondozási díj
(Ft/nap)

318

0

2.
2012. április 1-jétől
C
D

E

Fenntartó által C és D oszlopban
rögzítettnél alacsonyabb összegben
meghatározott intézményi térítési díj
Az önköltség és a Az ÁFA-val növelt
A szolgáltatás normatív állami
élelmezési
támogatás
nyersanyagköltséggel
önköltsége
Ellátási forma
(Ft/ellátási nap)
különbözete
csökkentett önköltség
(Ft/ellátási nap) és a normatív állami
támogatás különbözete
(Ft/ellátási nap)
Bölcsődei
ellátás

3.208

1.195

861

ÁFA-val növelt
Nyersanyagköltség
(Ft/nap)

Gondozási díj
(Ft/nap)

334

0

