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II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

Cserkeszőlői Községi Önkormányzat 

II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből 
finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások 
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból 
adott kedvezmények: 

 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2016.(IV.28.)önkormányzat rendelete 

Az Önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjakról. 

 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazása, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak 
alapján és az 1993. évi III. tv. és a 67/2007/VII.10/GKM-EüM-FVM-SZMM. rendelkezésinek 
figyelembevételével a fenntartásában működő gyermekintézmények élelmezési 
nyersanyagnormájának költségét, a fizetendő étkezési térítési díjakat, valamint a bölcsődei gondozási 
térítési díjat alábbiak szerint állapítja meg: 

1.§. 

 

Bölcsődei ellátás étkezési térítési díja: 
Napi élelmezési nyersanyag norma   Reggeli:   63.- Ft 
                                 Tízórai:    31.- Ft 
     Ebéd:      189.- Ft 
     Uzsonna:  32.- Ft 
Áfa 27%                    85.-  Ft        

100%-os napi étkezési térítési díj                     400.- Ft 
 

Óvodás gyermekek étkezési térítési díja: 
Napi élelmezési nyersanyag norma   Tízórai:      63.- Ft 
                                 Ebéd:        220.- Ft 
     Uzsonna:   40.- Ft 
Áfa 27%                      87.-  Ft        

100%-os napi étkezési térítési díj                        410.- Ft 
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Napközis alsós gyermekek étkezési térítési díja: 
Napi élelmezési nyersanyag norma   Tízórai:      79.- Ft 
                                 Ebéd:        252.- Ft 
     Uzsonna:   51.- Ft 
Áfa 27%                      103.-  Ft        

100%-os napi étkezési térítési díj                        485.- Ft 
 

Napközis felsős gyermekek étkezési térítési díja: 
Napi élelmezési nyersanyag norma   Tízórai:      79.- Ft 
                                 Ebéd:        268.- Ft 
     Uzsonna:   51.- Ft 
Áfa 27%                      107.-  Ft        

100%-os napi étkezési térítési díj                        505.- Ft 
 

 

Menzás alsós gyermekek étkezési térítési díja: 
Ebéd élelmezési nyersanyag norma   Ebéd:        252.- Ft 
Áfa 27%                      68.-  Ft        

100%-os  étkezési térítési díj                        320.- Ft 
 

Menzás felsős gyermekek étkezési térítési díja: 
Ebéd élelmezési nyersanyag norma   Ebéd:        268.- Ft 
Áfa 27%                      72.-  Ft        

100%-os  étkezési térítési díj                        340.- Ft 
 

2.§. 

A Napsugár Étterem  és a PS ÁMK Cserkeszőlő konyhai, óvodai és a bölcsődei gondozónők 
és nevelők természetbeni étkezése 11200 Ft/fő/hó. (Megegyezik az adómentesen adható 
értékhatárral) 
Ebéd élelmezési nyersanyag norma   Ebéd:        402.- Ft 
Áfa 27%                     108.-  Ft        

100%-os  étkezési térítési díj                                  510.- Ft 
 

3.§. 

Önkormányzati és intézményi dolgozók, Beruházó Kft. állandó dolgozói, Cserkeszőlői 
Általános Iskola tanárai, pedagógusai és közalkalmazottai étkezési térítési díja: 
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Ebéd élelmezési nyersanyag norma   Ebéd:        512.- Ft 
Áfa 27%                     138.-  Ft        

100%-os  étkezési térítési díj                                       650.- Ft 
 

4.§. 

(1) A PS ÁMK Bölcsődében a gondozásra megállapított intézményi térítési díj: 
(2) A PS ÁMK Bölcsődében a szülők által fizetendő gondozási térítési díj: 0 Ft. 

 

5.§. 

Ezen rendelet 2016. kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 21/2015.(IX.29.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

Cserkeszőlő, 2016.április 20.  

 

Szokolai Lajos sk.                                                                               dr. Héczei Eszter sk. 

polgármester                                                                                                  jegyző 

 

 

Készült:  Képviselő-testület 2016.április 28-i ülésén. 

Kihirdetve:  2016.05.01. 
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CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 

11/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

A felnőttkorú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról. 

 

 

A szociális igazgatásról és ellátásról szóló többször módosított 1993.évi III. tv. 115.§. /1/ bekezdése 

alapján az önkormányzat az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§. 

 

Az intézményi térítési díj megállapítása az alábbi ellátásokra terjed ki: 

 

1/ étkeztetés 

2/ házi segítségnyújtás 

 

/1/ Az étkeztetés intézményi térítési díja: 

 

Közvetlen kiadások:  

Személyi jellegű: 938 021 Ft 

Járulék: 272 172 Ft 

Dologi kiadás: 10 022 309 Ft 

Összesen: 10 591 231 Ft 

 

Kapott állami támogatás: 3 100 160,- Ft 

 

 

- Tervezett ellátotti létszám 2016 évben::  56 Fő 
- Tervezett ellátotti napok száma: 56*252= 14 215 nap 
- Napi közvetlen önköltség:  790 Ft/nap 
- Kapott támogatás:  218 Ft/nap 
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- Önkormányzati hozzájárulás:  18 Ft/nap 
- Intézményi térítési díj (kiszállítás nélkül):  554 Ft/nap 
- Intézményi térítési díj (kiszállítással): 660 Ft/nap 

 

Az ebéd és kiszállítási költségtérítési díj ÁFA-t tartalmaz. 

 

- Azon személyek, akiknek a jövedelmük a nyugdíjminimum: 

 

            -     200 %-át nem haladja meg, 130 Ft támogatást nyújt az önkormányzat az  

                             ebéd árához és kiszállítási költséget nem kell fizetni. 

 

- 250 %-át nem haladja meg , 80 Ft támogatást nyújt az önkormányzat. 
      amennyiben az ebbe a jövedelmi kategóriába tartozó ellátott mozgásképtelen,  

      úgy a  szállítási költség kérelemre elengedhető, melyről a Szociális Bizottság      

      dönt. 

 

- 250-300 % közötti jövedelem esetén, ha az ellátott egyedülálló és nincs tartására 
köteles és képes hozzátartozója vagy a községben lakó hozzátartozója, a     szállítási 
költség kérelemre elengedhető. A döntést, a szállítási költség  elengedéséről a  
Szociális Bizottság, a Szociális szolgáltató vezetőjére ruházza át. 

      A vezető a kérelmekről, a döntések indoklásáról nyilvántartást vezet. 

 

Személyi térítési díj étkeztetés esetén: 

 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg étkeztetés esetén a szolgáltatást igénybe vevő személy 

rendszeres havi jövedelmének a 30%-át. 

A személyi térítési díj megállapítása a 4/2015/II.17./ önkormányzat rendelet valamint a szociális törvény 

alapján történik 

 

      2.§. 
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/2/ Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 

. Házi segítségnyújtás havi intézményi térítési díja: 400 Ft/óra 

 

Közvetlen kiadások:  

Személyi jellegű: 4 029 950 Ft 

Járulék: 1 120 882 Ft 

Dologi kiadás: 55 466 Ft 

Összesen: 5 206 298 Ft 

 

Normatív hozzájárulás:  2 380 900 Ft 

 

Tervezett ellátotti létszám:  16 Fő 

 

Szolgáltatási önköltség fő/év 5 206 298 Ft/ 16 fő= 325 394 Ft/ fő 

Normatív hozzájárulás 2 380 900 Ft / 16 fő 167 786 Ft /fő 

Önkormányzati hozzájárulás Ft/fő/év 157 608 Ft /fő 

 

Ledolgozott munkaórák száma: 2fő * 251 nap * 8 óra 4 016 óra 

 

Éves önk. hozzájárulás összesen 145 468 Ft/fő * 16 fő: 2 521 728 Ft 

Egy óra házi segítségnyújtás normatíván felüli finanszírozási igénye: 

2 327 488 Ft/ 4 016 óra: 628 Ft  óra 

 

Önkormányzati hozzájárulás (Ft/óra): 228 Ft/ óra 

Gondozás óradíja: 400 Ft / óra 
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Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén: 

 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatást igénybe vevő személy 

rendszeres havi jövedelmének a 25%-át. 

 

A házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénybevétele esetén a személyi térítési díj nem haladhatja 

meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének a 30%-át. 

 

 

          3.§. 

 

 

Ezen rendelet 2016.május 02-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

11/2015/IV.28.).rendelet  A felnőttkorú  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjainak megállapításáról. 

 

 

 

Cserkeszőlő, 2016.április 28. 

 

 

Szokolai Lajos         dr Héczei Eszter  

Polgármester          jegyző 

 

Készült: Képviselő-testület 2016.április 28-i ülésén 

Kihirdetve: 2016.május 2. 

 


