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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
147. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nyirád Község Önkormányzata által fenntartott
közoktatási intézményekre, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális alapszolgáltatási formák közül:
a) a szociális étkeztetés,
b) a házi segítségnyújtás,
c) a nappali szociális ellátás
térítési díjaira.
2. § (1) A rendelet 1. melléklete rögzíti az önkormányzat fenntartásában működő
napközi otthonos óvodánál alkalmazott térítési díjakat az óvodai és az iskolai
ellátottak, valamint a felnőtt étkezők tekintetében.
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
3. § (1) A rendelet 2. melléklete rögzíti az óvodai konyha által szolgáltatott étkezési
térítési díjakat, valamint a szociális intézményi térítési díjakat.
(2) A nappali szociális ellátás intézményi térítési díja megfizetéséhez az ellátást
igénybe vevők számára az önkormányzat 100 %-os kedvezményt nyújt.
(3) A rendelet 3. melléklete rögzíti a szociális étkezők által fizetendő térítési díj
kategóriákat.
(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a
feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a
szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.
4. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet.

Nagy Gábor
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1. melléklet
a 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez

Gyermek és felnőtt étkezés térítési díjainak mértéke és összetétele
A

B
Nyersanyag
norma
(Ft)

1.

2.
3.
4.
5.

Óvodai
ellátottak
Iskolai ebéd
Iskolai
napközi
Felnőtt
étkezés

D
Nettó rezsi
költség
(Ft)

F
Teljes nettó
költség
(Ft)

G
Fizetendő
nettó térítési
díj (Ft)

313

362

675

313

221

256

477

221

359

415

774

359

257

297

554

554

A vendég étkeztetés nettó térítési díját Nyirád Község Önkormányzata: 610 Ft-ban
állapítja meg.

2. melléklet
a 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez
A szociális alapszolgáltatások térítési díjai
A

B

1.

Szociális alapszolgáltatások

Intézményi nettó térítési díj

2.

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja

425 Ft/adag

3.

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja
lakásra történő kiszállítással

425 Ft/adag

4.

Házi segítségnyújtás

5.

Nappali szociális ellátás intézményi térítési
díja (ÁFA mentes)

0 Ft/óra

0 Ft/nap
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3. melléklet
a 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez
A szociális étkezők által fizetendő térítési díjak kategóriái
A
1.

Jövedelemhatárok (Ft)

B
Fizetendő nettó térítési díjak összege
(Ft)

2.

0 - 28.500

180

3.

28.501 - 57.000

250

4.

57.001 - 85.500

330

5.

85.501 felett

425
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