Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
17/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete
étkeztetés térítési díjáról
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2004.(XII.15.), 8/2006.(VII.28.),
14/2006.(XII.22.), 4/2007.(IV.21.), 17/2007.(XII.20.), 1/2008.(II.25.), 18/2008.(XII.15.),
9/2009.(XII.18.), 2/2011.(II.1.), 10/2011.(VI.8.), 3/2012.(II.15.), 13/2013.(X.07.), 3/2014.(II.17.)
3/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletekkel)

Kaposmérı község Önkormányzatának képviselı-testület a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 3.§ (4) bek., valamint a gyermekek
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 146-151. § alapján az
önkormányzat által fenntartott általános iskolai napköziben, napközi otthonos óvodában, az
idısek klubjában, a házi segítségnyújtásban, ill. szociális étkeztetésért, ill. az ellátásért fizetendı
térítési díjról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ 1,2
A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott általános iskolai napközire, napközi
otthonos óvodára, Kaposmérı székhellyel mőködı intézményi társulás keretében létrehozott és
fenntartott Szociális Alapszolgáltatási Központra, idısek klubjára, a házi segítségnyújtásban,
illetve szociális étkeztetésben részesülıkre terjed ki.
2.§
Térítési díjak
(1) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege.
(2) A személyi térítési díjat az intézményvezetı állapítja meg az intézményi térítési díj egy
napra jutó, ÁFA-val növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá a Gyvt. 148.§
(5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezmények figyelembevételével.
A képviselı-testület egyéni kérelmek alapján, a jövedelemigazolások és a
környezettanulmány és a helyi ismeretek alapján állapítsa meg a kedvezmény mértékét.
(3)3 Az intézményi térítési díjat a képviselı-testület rendeletében minden év november 30.
napjáig állapítja meg.
(4) Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1- 2. számú mellékletei tartalmazzák.
3.§
(1) Óvodai, napközis, ill. a vendégebéd térítési díját minden hónap 10-éig elıre kell az
intézmény számára megfizetni.
(2) A szociális étkeztetését, az idısek klubjáért, valamint a házi segítségnyújtás
igénybevételéért fizetendı térítési díjat utólag minden hónap 10-éig kell az önkormányzat
részére megfizetni.4
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Módosította a 8/2006.(VII.28.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2006. szeptember 1. napjától.
Módosította a 10/2011.(VI.8.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. június 15. napjától.
3
Módosította a 10/2011.(VI.8.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. június 15. napjától.
4
Módosította a 8/2006.(VII.28.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2006. szeptember 1. napjától.
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2
4.§5
A térítési díjak megfizetésére kötelezettek körét, illetve a térítési díj csökkenésének és
elengedésének eseteit és módjait az egyes helyi szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
valamint a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló önkormányzati rendeletek szabályozzák.
5.§
(1) Ez a rendelet 2004. év május 1. napján lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti
8/2001.(VI.26.), az 11/2001. (IX.11.) az 1/2003..(II.4.), a 6/2003.(VIII. 25.) számú
rendeletekkel módosított a térítési díjak helyi szabályozásáról szóló 4/2001. (IV.24.) számú
rendelet.
(2) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben foglaltak szerint a körjegyzı gondoskodik.
A képviselı-testület ülésének idıpontja:

Kaposmérı, 2004. április 27.

Matula András sk.
körjegyzı

Dr. Vig József sk.
polgármester

Kihirdetve: 2004. május 1.

Matula András sk.
körjegyzı
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Módosította a 8/2006.(VII.28.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2006. szeptember 1. napjától.
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1. sz. melléklet 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15

Az intézmény térítési díj mértéke:
a)
b)
c)
d)
e)

óvodai térítési díj háromszori étkezés esetén: 430,- Ft
napközi térítési díj háromszori étkezés esetén: 540,- Ft
napközi térítési díj kétszeri étkezés esetén: 445,- Ft
napközi térítési díj csak ebéd igénybevétele esetén: 350,- Ft
felnıtt elıfizetık térítési díja: 610,- Ft
2. sz. melléklet16, 17, 18,19, 20, 21,22,23,24,25

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai:
a) Szociális étkezés igénybevétele esetén: 610,- Ft/nap
b.) Házi segítségnyújtás ellátásának igénybevétele esetén: 101 Ft/óra*
c.) Idıskorúak nappali ellátásának igénybevétele esetén: 96 Ft/nap*

* a megállapított díjat az önkormányzat költségvetésében átvállalja
A díjak az ÁFA-t tartalmazzák
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Módosította a 31/2004. (XII.15.) rendelet
Módosította a 8/2006.(VII.28.) rendelet 4. §-a. Hatályos 2006. szeptember 1. napjától.
8
Módosította a 14/2006.(XII.22.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2007. január 1. napjától.
9
Módosította a 17/2007.(XII.20.) rendelet 1. § (1) bek. Hatályos 2008. január 1. napjától.
10
Módosította a 18/2008.(XII.15.) rendelet 1. § (1) bek. Hatályos 2009. január 1. napjától.
11
Módosította a 2/2011.(II.1.) rendelet 1. §. Hatályos 2011. február 1. napjától.
12
Módosította a 3/2012.(II.15.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. március 1. napjától.
13
Módosította a 13/2013.(X.07.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. október 1. napjától.
14
Módosította a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. március 1. napjától.
15
Módosította a 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. március 1. napjától.
16
Módosította a 8/2006.(VII.28.) rendelet 4. §-a. Hatályos 2006. szeptember 1. napjától.
17
Módosította a 4/2007.(IV.21.) rendelet. Hatályos 2007. május 1. napjától.
18
Módosította a 17/2007.(XII.20.) rendelet 1. § (2) bek. Hatályos 2008. január 1. napjától.
19
Módosította az 1/2008.(II.25.) rendelet 10. § (2) bek. Hatályos 2008. április 1. napjától.
20
Módosította a 18/2008.(XII.15.) rendelet 1. § (2) bek. Hatályos 2009. január 1. napjától.
21
Módosította a 9/2009.(XII.18.) rendelet 1. §. Hatályos 2010. január 1. napjától.
22
Módosította a 3/2012.(II.15.) rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012. március 1. napjától.
23
Módosította a 13/2013.(X.07.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. október 1. napjától.
24
Módosította a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. március 1. napjától.
25
Módosította a 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. március 1. napjától.
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