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Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjakról 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §. (3) bekezdésben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendeletben biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Étkezés 

 

1. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott Általános Iskola és Óvoda intézményben 

a) az óvodai háromszori étkeztetésért fizetendő térítési díj: 354 Ft/nap + Áfa 

b) az iskolai háromszori étkeztetésért fizetendő térítési díj: 406 Ft/nap + Áfa 

c) az iskolai ebéd étkeztetésért fizetendő térítési díj: 265 Ft/nap + Áfa 

(2) A felnőtt étkeztetés esetén a térítési díjak 

a) Szociális étkeztetésben részesülők számára a szolgáltatás önköltsége 450 Ft/nap + Áfa. 

b) A szociális étkeztetésben részesülők számára az önkormányzat a jövedelmi viszonyokat 

figyelembe véve az alábbi kedvezményes térítési díjakat határozza meg: 

 

Jövedelemhatár (Ft/hó) Étkezés 

         0 – 42.750 150 Ft/nap+ áfa 

42.751 – 57.000 197 Ft/nap + áfa 

57.001 – 71.250 260 Ft/nap + áfa 

71.251 – 85.500 315 Ft/nap + áfa 

85.501 –  354 Ft/nap + áfa 

 

(3) Az önkormányzati dolgozók részére biztosítandó ebéd térítési díja 406 Ft/nap + Áfa. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésbe nem tartozó külső étkezők részére a fizetendő térítési díj 406 Ft/nap + 

Áfa. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésekben említett térítési díjakat mindig a tárgyhót követő hó 20. napjáig kell 

befizetni. 

(6) Az ebéd házhoz szállításának díja a szociális étkeztetésben részesülők jövedelmi viszonyait 

figyelembe véve: 

Jövedelemhatár (Ft/hó) Kiszállítás 

0 – 71.250 20 Ft/nap+ áfa 

71.251 – 90.000 40 Ft/nap + áfa 

90.001 -  79 Ft/nap + áfa 

 

2. § (1) A térítési díj megfizetésre kötelezettet normatív kedvezmény illeti meg a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5)-(6) bekezdésében 

meghatározottak szerint. 

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alá nem tartozó gyermekek esetén további kedvezményt, 

mentességet állapíthat meg. 

Házi segítségnyújtás 

 

3. §. A házi segítségnyújtás gondozási óradíja (figyelembe véve az 1 ellátottra jutó szolgáltatási 

önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének 1 ellátottra jutó összegét): 0 Ft/óra. 
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Nappali ellátás 

 

4. § A nappali ellátás gondozási napidíja (figyelembe véve az 1 ellátottra jutó szolgáltatási 

önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének 1 ellátottra jutó összegét): 82 Ft/nap. 

5. § A képviselő-testület a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás térítési díjai alól további 

kedvezményt, mentességet állapíthat meg. 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § E rendelet 2012.05.01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 4/2011. (IV.01.) 

önkormányzati rendelet. 

 

Endrefalva, 2012. március 28. 

 

 

  Csóriné Botyánszki Ágnes     Vincze Nikolett 

      polgármester             körjegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Endrefalva, 2012. március 30. 

 

 

Vincze Nikolett 

körjegyző 


