
Maglóca Község Képviselő-testületének 10/2009.(X.29.) rendelete az étkeztetés és idősek 
nappali ellátása térítési díjának mértékéről

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  (továbbiakban:  képviselő-testület)  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. § 
(1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi  XXXI.  törvény  (továbbiakban:  Gyvt.)  29. §  (1)  -  (2)  bekezdésében  és  162.  §  (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fizetendő térítési díjakról a következő rendeletet 
alkotja.

Óvodai és iskolai étkeztetés, valamint felnőtt étkeztetés térítési díjai

1. §

Maglóca  Község  Képviselő-testülete  a  Bősárkány  székhelyű  iskolai  és  óvodai  feladatok 
ellátására  vonatkozó  társulási  megállapodás  szerint  a  gyermekek  napközbeni  ellátása 
keretében biztosított étkeztetésért fizetendő térítési díjakat valamint a felnőtt étkezők térítési 
díjait a következők szerint határozza meg.

A nyersanyagköltség illetve a térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása térítési díjai

2. §

(1) Maglóca Község Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2009.(III.26.) 
rendeletében meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési 
díjakat a (2) bekezdésben, valamint a 3. §-ban foglaltak szerint határozza meg.

(2) A  –  társulási  megállapodás  alapján  –  a  Kóny  székhelyű  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási  Központon  keresztül  biztosított  szociális  étkeztetés  térítési  díja 
meghatározásánál a szolgáltatási önköltség kiszállítás nélkül: 600,- Ft/adag, kiszállítással: 
600,-  Ft/adag.  A Magyar  Köztársaság  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2008.  évi  CII. 
törvény  (továbbiakban:  Ktv.)  3.  sz.  mellékletének  11.  c) pontja  alapján  a  szociális 
étkeztetés térítési díjai a következők.

Nyersanyagköltség
Ft/nap

Térítési díj 
Ft/nap

óvodai ellátottak
-napi 3 étkezés
-tízórai étkezés

273,-
57,-

240,-
56,-

Általános Iskola
-napközi 3 étkezés
-menza

350,-
222,-

320,-
208,-

Felnőtt étkezés (ebéd)
-vendég (külsős)
-önkormányzati nyugdíjas

243,-
243,-

452,-
408,-
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A térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

3. §

A  Bősárkány  Önkormányzatával  kötött  megállapodás  alapján  a  bősárkányi  Gondozási 
Központ  és  Egészségügyi  Szolgálaton  belül  az  idősek  nappali  ellátása  térítési  díja 
meghatározásánál  a  szolgáltatási  önköltség:  3-szori  étkezés  esetén:  2.658,-  Ft/nap,  1-szeri 
étkezés esetén: 2.438,- Ft/nap, étkezés nélkül: 1.838,- Ft/nap. Az idősek nappali ellátásának 
térítési díjai a következők.

A térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Kategória Térítési díj kiszállítás 
nélkül
Ft/adag

Térítési díj 
kiszállítással

Ft/adag
Ktv. 3. sz. melléklet 11. ca) pontja 
szerinti normatíva kategória esetén
akinél az egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el

188,- 188,-

Ktv. 3. sz. melléklet 11. cb) pontja 
szerinti normatíva kategória esetén
akinél az egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 150 %-át eléri, de 300 
%-át nem haladja meg

224,- 224,-

Ktv. 3. sz. melléklet 11. cc) pontja 
szerinti normatíva kategória esetén
akinél az egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja

276,- 276,-

Térítési díj 
Ft/nap

Akinél a jövedelem a nyugdíjminimumot nem éri 
el

-3 étkezés esetén
-1 étkezés (ebéd) esetén
-étkezés nélkül

70,- Ft
50,-Ft
20,- Ft

Akinél a jövedelem a nyugdíjminimumot eléri, de a 
nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg

-3 étkezés esetén
-1 étkezés (ebéd) esetén
-étkezés nélkül

490,- Ft
360,-Ft
100,- Ft

Akinél a jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át 
eléri, de 62.000,- Ft-ot nem haladja meg

-3 étkezés esetén
-1 étkezés (ebéd) esetén
-étkezés nélkül

655,- Ft
480,-Ft
150,- Ft

Akinél a jövedelem a 62.000,- Ft-ot meghaladja
-3 étkezés esetén
-1 étkezés (ebéd) esetén
-étkezés nélkül

820,- Ft
600,-Ft
200,- Ft
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4. §

E rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az étkeztetés 
és idősek nappali ellátása térítési díjának mértékéről szóló 8/2009.(IX.17.) rendelet.

Tóth Ferenc dr. Molnár Erika
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet  kihirdetése  az Önkormányzat  hirdetőtábláján  való kifüggesztéssel  a mai napon 
megtörtént.

Maglóca, 2009. október 29.
dr. Molnár Erika

jegyző 


