
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2018(III.29.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról 

 

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1 bekezdés a) pontjában, 
(2) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket  rendeli el: 

 

1. §   (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj: 

a) óvodáskorú gyermekek napi háromszori étkezése (tízórai, ebéd, uzsonna):  345.-Ft/fő/nap 

b) iskoláskorú gyermekek ebéd étkezése: 242.-Ft/fő/nap 

(2) A szociális étkezők térítési díja: 

a) szociális ellátás keretén belül napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna):  
    620.-Ft/fő/adag 

b) szociális ellátás keretén belül napi egyszeri étkezés (ebéd): 465.-Ft/fő/nap 

c) az étel kiszállítása:100,-Ft/fő/adag 

(3) munkahelyi étkeztetés (önkormányzati és intézményeinek dolgozói, valamint a helyi 
       általános iskola pedagógusai, az óraadó tanárok, és az Önkormányzatnál, vagy 
       intézményeinél dolgozó közmunkások) ebéd: 346.-Ft/fő/nap 
 
(4) a konyhai dolgozók, óvodai dolgozók, idősek klubja dolgozói helyben történő fogyasztás 
     esetén: 40%-os kedvezményben részesülnek. 

(5) munkahelyi vendéglátás ebéd: 558.-Ft/fő/nap 

(6) A térítési díj összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 

2. §  Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott díjból az önkormányzat az  alábbi kedvezményeket 
állapítja meg: 

a) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme nem éri el az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, a kedvezmény összege a térítési díj 20 %-a. 

b) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme nem éri el az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegét, a kedvezmény összege a térítési díj 50 %-a. 



 

3. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1. napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az intézményben fizetendő térítési díjról szóló 8/2011. (XI.23.) 
önkormányzati rendelete. 
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Kihirdetési záradék: 
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