Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10./2008./XII.18./Ör. számú rendelete
az élelmezési nyersanyagnormák és a fizetendő térítési díjakról.

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása alá tartozó
intézményeiben igénybe vehető ellátásokért fizetendő térítési díjakról a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 147.§-ban, valamint a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§-ában foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
A rendelete hatálya kiterjed az alábbi intézményi ellátásokra:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

az óvodai ellátásra,
az iskolai étkeztetésre (menza),
az étkeztetést kötelezően igénybe vevő intézményi dolgozókra,
az önkormányzati intézmények étkeztetést igénybe vevő dolgozóira,
a szociális étkezőkre,
az étkeztetést vendégként igénybe vevőkre.
2.§.
(1) Az intézményi ellátásokért díjat kell fizetni.
(2) Az intézményi ellátásért fizetendő díj a személyi térítési díj.
(3) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi ellátás díját.
3.§.

(1) A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díját a 7/1993.(VIII.12.)Ör. sz.
rendelet 31.§.(2) bekezdése alapján átruházott hatáskörben a polgármester állapítja
meg.
(2) Az 1.§-ban felsorolt többi ellátásokért fizetendő térítési díjat az intézmény vezetője
határozza meg.
4.§.
A nyersanyagnormákat és költségeket a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő
élelmiszer előállítás és forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999./XII.28./GM-EűM-FVM
együttes rendeletének figyelembevételével e rendelet 1. számú és 2. számú mellékletei
tartalmazzák.

5.§.
(1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátása (óvodai ellátás, iskolai étkeztetés – menza ) személyi térítési
díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy más törvényes
képviselő köteles.
(2) Az alapellátás körébe tartozó óvodai ellátás keretében csak az étkeztetésért állapítható
meg intézményi ellátási díj.
(3) –Az óvodai intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra eső napi összege.
(4) A személyi térítési díj összege a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi
adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának szorzata.
6.§.
(1) Az 1.§.e-f pontjaiban meghatározott ellátásoknál az intézményi térítési díj a
nyersanyag költségek és az étkezéssel kapcsolatosan felmerült költségek egy ellátottra
eső összegének, valamint az étkezési napok számának általános forgalmi adóval növelt
szorzata.
(2) Az intézményi ellátások napi díjait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az étkeztetést vendégként igénybe vevők esetében az intézményvezető az igénylők
kérésére a megadott nyersanyagnormákat túllépheti. Magasabb nyersanyagnormák és
költségek esetében a térítési díjat is a magasabb költségek alapján az e rendeletben
foglaltak szerint kell megállapítani.
(4) Rezsiköltségeket – az önkormányzat adott évi költségvetésének óvodai étkeztetés
szakfeladaton tervezett költségeinek és az étkezések éves számának
figyelembevételével – napi háromszori étkeztetés esetén a nyersanyagköltségek 60%ban, napi egyszeri étkeztetés esetén a nyersanyagköltségek 50%-ában kell figyelembe
venni.
7.§.
(1) Gyermekétkeztetések esetén három és többgyermekes családoknál az intézményi
térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani.
(2) Az étkeztetést kötelezően igénybe vevő intézményi dolgozók térítési díjának
megállapításánál 200 Ft/nap összeget normatív önkormányzati támogatásként kell
figyelembe venni.
(3) Az étkeztetést igénybe vevő önkormányzati intézményi dolgozók, valamint a szociális
étkezők térítési díjának megállapításánál 50 Ft/ebéd összeget normatív önkormányzati
támogatásként kell figyelembe venni.
(4) A szociális étkeztetés jövedelemkategóriánként megállapítandó térítési díjait a
rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

8.§.
(1) Szociális étkezésért fizetendő ÁFA-val növelt térítési díj nem haladhatja meg az
ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.
(2) Ha házi segítség nyújtás keretében étkezést is biztosítanak (étkezés és ebédkihordás) a
személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres jövedelmének
30%-át.
(3) Aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, annak az ellátásokat ingyenesen kell
biztosítani.

9.§.
(1)E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/1993./VIII.12./Ör. számú rendelet 32.§-a.

Mátramindszent, 2008. december 18.

A rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Molnár Gábor
Polgármester

Bata József
körjegyző

Kihirdetve, 2008. december 19.
Intézményi ellátások után fizetendő térítési díjak

Óvodai ellátásnál térítési díja
Iskolai étkeztetés térítési díja
Étkezést kötelezően igénybe vevő intézményi
dolgozók térítési díja
Önkormányzati intézmények étkeztetést
igénybe vevő dolgozóinak
Vendégként igénybe vevő térítési díja

250.-Ft + ÁFA/nap
225.-Ft + ÁFA/nap

300.-Ft/nap
270.-Ft/nap

240.-Ft + rezsi + ÁFA/nap

420.-Ft/nap

240.-Ft + rezsi + ÁFA/nap
240.-Ft + rezsi + ÁFA/nap

420.-Ft/nap
550.-Ft/nap

Szociális étkezés intézményi ellátásnál
Ebédkihordás díja

230.-Ft + rezsi + ÁFA/nap
50.-Ft/ebéd

390.-Ft/nap

