
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

3/2015./I.15./ önkormányzati rendelete 
az étkezési ellátást biztosító intézményekben 

fizetendő térítési díjakról  
 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális gondoskodás körébe tartozó 
személyek esetében - a többszörösen módosított 1993. évi III. tv-ben kapott felhatalmazás 
alapján - még egyéb személyek esetében a Napközi otthonos Óvodából igénybe vett 
étkezésért az alábbi térítési díjakat állapítja meg: 
 
1. §. /1/ A rendelet hatálya kiterjed a Napközi otthonos Óvodában étkezési ellátást igénybe 
vevőkre.  
a./ -óvodai ellátásnál:  324 + 87(ÁFA) = 411.-Ft/nap 
b./ -menza:                   361 + 97(ÁFA) = 458.-Ft /nap 
Az óvodai ellátás esetén napi 50,-Ft, míg az iskolai menza vonatkozásában napi 50,-Ft 
térítési díjkedvezményre jogosultak azok a gyermekek, akik nem részesülnek állami 
normatív támogatásban. 
 
c./ Szociális étkeztetés: 
A térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás 
különbözeteként kell meghatározni. 
A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási 
egységre (adag) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján kell megállapítani.  
Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 
A 2010 évi költségvetési törvény a szociális étkeztetéssel kapcsolatos normatívákat a 
következőképpen differenciálja:  
 
                  1.A támogatás mértéke 55.362,5 Ft/ fő egységesen 
 
Akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum ( 28.500 Ft) 
150%-át (42.750 Ft) 
 
A térítési díj: 274+74 (27%ÁFA) = 348,- Ft/adag 
 
Akik családban az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a ( 42.751 Ft 
– 85.500 Ft) között van. 
 
A térítési díj: 316+85 (27%ÁFA) = 401,-Ft/adag 
 
Akik családban az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át (85.500 Ft) 
meghaladja. 
 
A térítési díj: 368+99 (27%ÁFA) = 467 Ft/ adag. 
 
A szolgáltató az intézmény által nyújtott étkezést, munkanapokon (egyszeri meleg ebéd) 
az igénybevevő kérése szerint elvitellel/ lakásra szállítással biztosítja. Az ebéd 13 óráig 
vihető el, vagy kerül kiszállításra. A kiszállítás díja bruttó 36 Ft/alkalom, melyet a 
térítési díj megfizetésekor kell az igénylőnek megfizetnie. 



d.l A galgagutai ,rMan6vfr" Tag6voda 6s az 6piiletben l6v6 konyha kiizalkalmazottai,
valamint az ott dolgoz6 kOzhasznf 6s kiizc6h,i munkavillal6k r6sz6re term6szetben adott
6tkez6si timogatfs napi 300.-Ftlnap.

e./ Vend6geb6d t6rit6si dija: 468+126 Q7%AFA) = 594,-Ftladag.

2. $. A szoci6lis 6tkez6k napi adagmennyis6ge az alapmennyisdg (vend6geb6d) 13 |Yo-a.

3. $. Az l. $-./l/ bek. a./ , b./ pontj6ban meg6llapftott t6rit6si dijak reszetkeztetds eset6n a
meg6llapitott t6rit6si d\j : tiz6rainilI 20 o, eb6dn6l 60 yo, uzsonniindl 20 %.

4. $. E rendelet 2015. jaruar 15. napj6n l6p hatdlyba, ezzel egyidejiileg a8l20l4.llI.28.l
dnkorm6nyzati rendelet hatilly 6t ve szti.

Galgaguta, 2015. januar 14.,

//T Il,/'/-? k/vi-,/ Ag6cs Gribor
polg6rmester

E rendelet kihirdetve:
2015.januar 15.

Galgaguta, 2lls.januar I 5.

'.'{;'i;':'tA;i

iJ- i'* ;*
'''',i.. 

: '

ffi
Jegyzo

F,@ "q
q#rys


