
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete

az intézményi nyersanyagköltségről és térítési díjakról szóló

1. §

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat által fenntartott intézmények élelmezési 
nyersanyagköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

Nyersanyagköltség Ft/nap 
áfa nélkül ÁFA Ft/nap 

áfával

1. óvodás gyermek 213,- 53,- 266,-

2. napközis gyermek 230,- 58,- 288,-

3. menzás gyermek 173,- 43,- 216,-

4. saját dolgozó 230,- 58,- 288,-

5. külső vendég 230,- 58,- 288,-

6. szociális étkezők 230,- 58,- 288,-

7. nyári gyermekétkeztetés 230,- 58,- 288,-

2. §

Intézményi térítési díjak:

(1) 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:

Térítési díjak
Ft/nap 

áfa nélkül ÁFA Ft/nap 
áfával

1. óvodás gyermek 216,- 54,- 270,-
2. napközi gyermek 232,- 58,- 290,-
3. menzás gyermek 176,- 44,- 220,-
4. saját dolgozó 376,- 94,- 470,-
5. külső vendég 560,- 140,- 700,-
6. Szociális étkezés 376,- 94,- 470,-
7. Szociális  étkezés 

kiszállítással
424,- 106,- 530,-

Szociális étkezők intézményi térítési díja:

a) szociális  étkezés:  a  szolgáltatás  2009.  évi  önköltségének  (598.-Ft)  és  a  2010.  évi 
normatív állami hozzájárulás egy napi adagra eső összegének a különbözete.

b) szociális  étkezés kiszállítással:  a szolgáltatás önköltségének (641.-Ft) és a normatív 
állami hozzájárulás egy napi adagra eső összegének a különbözete.



Ebéd Kiszállítással

Nyersanyagnorma 230 Ft/nap 230 Ft/nap
Rezsi költség 160% 368 Ft/nap 368 Ft/nap
Szállítási költség        -   43 Ft/nap
Önköltség összesen 598 Ft/nap 641 Ft/nap
Normatíva           - 221 Ft/nap           - 221 Ft/nap
Térítési díj 377 Ft/nap 420 Ft/nap
25% ÁFA                                   94 Ft/nap                                    105 Ft/nap  

471 Ft/nap 525 Ft/nap

(2) A házi segítségnyújtás óradíja: 40 Ft/óra.

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
Szolgáltatási  önköltség  és  normatív  állami  hozzájárulás  1  ellátottra  jutó  összegének  a 
különbözete:

151,-Ft/óra önköltség
109,-Ft/óra normatíva
  42,-Ft/óra kerekítve 40,-Ft/óra

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 30 Ft/nap.
Szolgáltatási  önköltség  és  normatív  állami  hozzájárulás  szolgáltatásai  napra  eső 
összegének a különbözete:

137,-Ft/nap önköltség
109,-Ft/nap normatíva
  28,-Ft/nap kerekítve 30,-Ft/nap

Kedvezmények

(1) A  házi  segítségnyújtás  térítési  díjának,  illetve  a  jövedelem  alapján  biztosított 
kedvezmények mértéke:

Jövedelem Térítési díj
Ft/óra

42.750.-Ft-ig 20
42.751.-Ft-tól – 71.250.-Ft-ig 30
71.251.-Ft-tól 40

A képviselő-testület a házi segítségnyújtás térítési díj fizetését az érintettől a szociális 
segélykeret terhére átvállalja.

(2) A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtásnál  a  gondozott  jövedelmi  viszonyának 
függvényében, az alábbi kedvezményes díjtételeket határozza meg:

Jövedelem határ 
Ft/hó

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás Ft/nap

42.750.-Ft-ig 10
42.751.-Ft-tól – 71.250.-Ft-ig 20
71.251.-Ft-tól 30



A képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj fizetését az érintettől 
a szociális segélykeret terhére átvállalja.

(3) 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 személy 
családjának az egy főre jutó havi jövedelmének 30%-át.

Szociális étkeztetés személyi térítési díj kedvezmény: 

Étkezés
Ft/nap

Kiszállítással
Ft/nap

1. Akinek családjában a megállapított egy főre eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem 
haladja meg: 

400,- 450,-

2. Akinek családjában a megállapított egy főre eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a 
között van: 

420,- 470,-

  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 2010. április 1. napjától lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  Ludányhalászi  Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007.(07.13.) sz., 3/2008.(03.28.) sz., 
4/2009.(03.27.) sz., 11/2009.(09.11.) sz., 20/2009.(12.29.) sz. rendelete hatályát 
veszti.

Ludányhalászi, 2010. március

Kovács Imre
 polgármester sk.

Kereszti Márta
jegyző sk.

Rendelet kihirdetve!

Ludányhalászi, 2010. március 19.

Kereszti Márta
jegyző


	Kiszállítással

