Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2007.(07.13.) rendelete
az intézményi nyersanyagköltségről és térítési díjakról
1.§1
A Ludányhalászi Községi Önkormányzat által fenntartott intézmények élelmezési
nyersanyagköltségét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

óvodás gyermek
napközis gyermek
menzás gyermek
saját dolgozó
külső vendég
szociális étkező

Ft/nap
256,276,208,276,276,276,-

A nyersanyagköltség a 20%-os ÁFA-t is tartalmazza.
2.§
Intézményi térítési díjak:
(1)

2 3

A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében és 147.§ (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
intézményi térítési díjak mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

óvodás gyermek
napközis gyermek
menzás gyermek
saját dolgozó
külső vendég

Ft/nap
256,276,208,422,686,-

Módosította: 4/2009 (03.27.) sz. rendelet 1. §-a, hatályos: 2009. április 1-jétől
Az 5. pontot módosította, 6. és 7. pontját hatályon kívül helyezte: 3/2008.(03.28.) rendelet 1.§ (1) bekezdése
3
Módosította 4/2009 (03.27.) sz. rendelet 2.§-a, hatályos: 2009. április 1-jétől
2

2

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja1:
Kategória
1. Azon ellátottak esetében, akinek családjában a
megállapított egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg:
2. Azon ellátottak esetében, akinek családjában a
megállapított egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között van:
3. Azon ellátottak esetében, akinek családjában a
megállapított egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum 300%-át meghaladja:

Étkezés
Ft/nap
323,-

Kiszállítással
Ft/nap
370,-

364,-

411,-

431,-

478,-

A térítési díjak tartalmazzák a 20%-os általános forgalmi adó összegét is.
2

(- A külső vendég étkezők intézményi térítési díja az önköltség ÁFA-val növelt
összegével azonos (önköltség = nyersanyagnorma + rezsiköltség).
nyersanyagnorma:
230,-Ft/nap
rezsi ktg.:
160%
368,-Ft/nap
ÁFA
20%
120,-Ft/nap
Összesen:
718,-Ft/nap

- Szociális étkezők intézményi térítési díja:
a) szociális étkezés: a szolgáltatás 2008. évi ÁFA-val növelt önköltségének (686,-Ft) és a 2009. évi
normatív állami hozzájárulás egy napi adagra eső összegének a különbözete.
b) szociális étkezés kiszállítással: a szolgáltatás ÁFA-val növelt önköltségének (733,-Ft) és a normatív
állami hozzájárulás egy napi adagra eső összegének a különbözete.
c) ha az étkeztetésre a költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz
meg, az egyes normatívkategóriákhoz tartozó normatíva levonásával kell az intézményi térítési díjakat
megállapítani
Kategória
1.
2.
3.

Ebéd
686,-Ft
- 363,-Ft normatíva
323,-Ft
686,-Ft
- 322,-Ft normatíva
364,-Ft
686,-Ft
- 255,-Ft normatíva
431,-Ft

Kiszállítással
733,-Ft
- 363,-Ft normatíva
370,-Ft
733,-Ft
- 322,-Ft normatíva
411,-Ft
733,-Ft
- 255,-Ft normatíva
478,-Ft

(2)3 4 A házi segítségnyújtás óradíja:
Azon ellátottak esetén akinek családjában a megállapított egy főre eső
jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja: 86,-Ft/óra
(A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

1

Megállapította: 3/2008.(03.28.) rendelet 2.§ (2) bekezdése, hatályos: 2008.04.01-től
A zárójelben lévő szöveget megállapította: 3/2008.(03.28.) rendelet 1.§ (2) bekezdése
3
Megállapította: 3/2008.(03.28.) rendelet 2.§ (1) bekezdése, hatályos: 2008.04.01-től
4
Módosította: 3/2009.(02.13.) sz. rendelet 1.§-a
2

3
a) szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás szolgáltatásai órára eső összegének a
különbözete.
819,-Ft/óra önköltség
- 733,-Ft/óra normatív
86,-Ft/óra
b) házi segítségnyújtás óradíja csak azon ellátottak esetén kerül meghatározásra, akiknek családjában
az egy főre eső jövdelem a nyugdíj minimum 150%-át meghaladja, mivel társulás normatívát csak
ezen a jegcímen igényel

(3)1 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 100 Ft/óra.
3.§
Kedvezmények
(1)

2 3

(2)

4

(3)

5

A házi segítségnyújtás térítési díjának illetve a jövedelem alapján biztosított
kedvezmények mértéke:
Jövedelem
42.750.Ft-ig
42.751.Ft-tól – 71.250.Ft-ig
71.251.Ft-tól

Térítési díj
Ft/óra
40
66
86

A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás térítési díj fizetését az érintettektől
átvállalja.
(4) Az étkeztetésért és az étkeztetésért kiszállítási díjjal fizetendő általános
forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely az élelmezési térítés és az
igénybe vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az ellátást
igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.
(5)6

1

Kiegészítette: 3/2009.(02.13.) sz. rendelet 2.§-a
Módosította: 3/2008.(03.28.) rendelet 3.§ (1) bekezdése
3
Hatályon kívül helyezte: 4/2009 (03.27.) sz. rendelet 3. §-a, hatálytalan: 2009. április 1-jétől
4
Hatályon kívül helyezte: 3/2008.(03.28.) rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatálytalan: 2008.04.01-től
5
Módosította: 3/2009. (02.13.) sz. rendelet 3.§-a
6
Hatályon kívül helyezve: 3/2009. sz. rendelet 4.§-a
2

4

4.§
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a meghatározott napi élelmezési
nyersanyagköltséget, illetve az elfogadott napi térítési díjakat az érintett intézménnyel
közölje.
5.§
(1) E rendelet 2007. július 16. napjától lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Ludányhalászi Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006.(12.22.) sz. rendelete hatályát
veszti.
Ludányhalászi, 2007. július
Kovács Imre
polgármester

Kereszti Márta
jegyző

Rendelet kihirdetve!
Ludányhalászi, 2007. július 13.
Kereszti Márta
jegyző

