
 
 

Tar Községi Önkormányzat 
2/2010. (II.12.) számú rendelete 

 
Az élelmezési nyersanyagköltség és a házi segítségnyújtás térítési díj megállapításáról. 

 
1. § (1)  A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja, az élelmezés 
nyersanyagköltségnek egy ellátottra jutó napi összege.  
 
(2) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját, a szolgáltató MORKA és RON Kft. által közölt 
térítési díj alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI 
törvény 148. §-ában foglaltakat betartva az intézmény vezetője állapítja meg. 
 
(3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának beszedéséről az intézményvezetők 
gondoskodnak. 
 
2. § (1) A szociális étkezők és a külső felnőtt étkezők részére biztosított ebéd és a lakóhelyre 
történő ételkiszállítás térítési díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
 
(2) Szociális étkezésben részesül az a személy, akinek egészségi állapota, rokkantsága, vagy 
szenvedélybetegsége miatti rászorultságát a háziorvos igazolja. 

 
a) Azok az ellátottak akik szociális étkeztetésre jogosultak, a mindenkor hatályos költségvetési 
törvény által előírt összegű normatív állami támogatás igénybevételére jogosultak. 
 
b) Azok a szociális étkezésre jogosult ellátottak, akiknek az egy főre eső nettó jövedelmük az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, az 1. számú 
melléklet szerinti önkormányzati támogatás igénybevételére jogosultak. 

 
(3) A szociális étkeztetésre való jogosultságot és az ellátott személyi térítési díjat a 
Polgármester határozattal állapítja meg. 

 
 (4) A szociális étkeztetés személyi térítési díjának nyilvántartásáról, beszedéséről a 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 
3. § (1) Külső felnőtt étkezőnek minősül az a személy, akinek egészségi állapota, rokkantsága, 
vagy szenvedélybetegsége miatti rászorultságát a háziorvos nem igazolja. 
 
(2) A külső felnőtt étkezők a szolgáltatásért e rendelet 1. számú melléklete szerinti összegű 
térítési díjat kötelesek fizetni. A szolgáltatás igénybevétele a polgármester írásos engedélye 
alapján történik.  
 
(3) A külső felnőtt étkezők térítési díjak nyilvántartásáról és beszedéséről a Polgármesteri 
Hivatal gondoskodik. 

 
 



4. § (1)  A házi segítségnyújtás esetében a jegyző kezdeményezi a kérelmező gondozási 
szükségletének vizsgálatát. Az ellátást a Művelődési és Szociális Bizottság határozattal állapítja 
meg a szakértői bizottság által kiadott szakvélemény alapján, legfeljebb napi 4 órában. 1 
 
 (2).2 
 
(3)  A házi segítségnyújtás óradíját és a szolgáltatásért fizetendő térítési díj összegét a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
a) A házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak a mindenkor hatályos költségvetési törvény 
által előírt összegű normatív állami támogatás igénybevételére, és az 1. számú mellékletben 
meghatározott összegű önkormányzati támogatás igénybevételére jogosultak 
 
5. §  (1) E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Tar Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az élelmezési nyersanyagköltség térítési díj megállapításáról szóló 11/2008. 
(VI.26.) számú és a 11/2009. (IX.17) számú rendelete.  
 
Tar, 2010. február 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Román István  sk                                               Dr. Tucsekné dr. Horváth Antónia sk 
               polgármester                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
Záradék: A rendelet egységes szerkezetbe foglalásának napja: 2015. március 11. 
 
 
Tar, 2015. március 11. 
 
 
                 Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
 

 
 
 
 
 
                                                
1 Módosította 7/2012.(II.28.) önk. rendelet 1.§-a 
2 Hatályon kívül helyezte a 7/2012.(II.28.) (II.28.) önk. rendelet 2. §-a 



Melléklet a 4/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A 
 
Megnevezés 

 
 

B 
2015. évre vonatkozóan 

B/1 
Nyers       
anyag 
költség 

B/2 
Rezsi 
költség 

B/3 
Áfa 

B/4 
Normatív 
állami 
hozzá-
járulás 

B/5 
Önkor-  
mányzati 
támogatás 

B/6 
Térítési 
díj 
összege 

1.   I. Gyermekek       
2.   1. Óvoda 232 - 63 - - 295 
2.1     Tízórai 40 - 11    
2.2.    Ebéd 154 - 42    
2.3     Uzsonna 38 - 10    
3.    2. Iskola 316 - 85 - - 400 
3.1.     Tízórai 45 - 12    
3.2.     Ebéd 230 - 62   290 
3.3      Uzsonna 41 - 11 - -  
       
4.    II. Felnőttek       
4.1.  1. Szociális   
           étkezők 

      

4.2.     a) 0-250 % 228 184 111 220 55 248 
4.3.     b) 251 %- 228 184 111 220 - 303 
4.4   2. Alkalma- 
            zottak 

228 184 111 - - 523 

4.5   3. Külső  
            étkezők 

228 184 111 - - 523 

 
 
 
Megjegyzések: 
 
A gyermekétkeztetés térítési díja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 148. § (3) bekezdése értelmében a nyersanyagköltséget és az ÁFÁ-t 
foglalja magába. 
A felnőtt térítési díj rezsi költséget is tartalmaz. 
A táblázatban normatív állami hozzájáruláson a gyermekétkeztetés tekintetében a 
Magyarország 2014. évi központi költségvetésétől szóló 2014. évi C törvény (továbbiakban 
törvény) 2. melléklet III.5.b. pontja szerinti gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatást, a 
felnőttek tekintetében a törvény 2. mellékletének III.3.c. pontja szerinti szociális étkeztetés 
támogatását kell érteni. 
  
A táblázatban a II./1./a,b) pontjainak százalékos értékein az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének százalékban meghatározott összegét kell érteni. 
 
 


