
Bükkszentkereszt község képviselő testületének  

19/2019 (XI.26..) önkormányzati rendelete 

a gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjáról 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 

92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1), 147.§.(1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes 

gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ 

A rendelet hatálya Bükkszentkereszt Község Önkormányzat által biztosított személyes 

gondoskodás körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki. 

2.§ 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési 

nyersanyag költséggel egyezően áfa nélkül: 

a) óvoda       420,- Ft 

b) iskola         460,-   Ft 

c) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók   270,-  Ft 
1
d) bölcsődei étkezés térítési díja 455,- Ft.  

3 § 

      (1) A szociális étkezés személyi térítési díja 

annak a kérelmezőnek, akinek  a családjában a havi egy főre jutó jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíjminimum  (28 500,- Ft) 

 

a) 150%-át                                                     380,-Ft 

b) 150 – 300% -át                                          400,-Ft 

c) 300%-500 % -át                                         500,-Ft 

d) 500 % fölött                                               550,-Ft. 

      (2) Szociális ebéd lakásra szállításának költsége: bruttó 100 Ft/adag/nap 

4.§
 2

 

(1) Az óvodai, bölcsődei és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek intézményi térítési 

díját az  intézményi térítési díj  áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések 

számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe 

vételével az óvoda, a bölcsőde és iskola esetében az intézményvezető állapítja meg. 

(2) A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak: 

a)  Az óvodai étkezés bruttó díja     420,- Ft, 

       b)  Iskola teljes ellátás 460,- Ft, 

       c)  Iskola menza 270,- Ft, 

       d)  Szociális étkezés a 3§ (1) bekezdése szerint jövedelemtől függően 380,- Ft, 400,- Ft, 

500,- Ft, vagy 550,- Ft. 
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       e)  Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 100 Ft/adag/nap 
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f) bölcsődei étkezés térítési díja 455,- Ft. 

5. § 

(1)  A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi 

térítési díj a  3.§ (1) –(2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj  áfá-val növelt összege 

azzal, hogy az nem haladhatja meg a   szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra 

számított rendszeres jövedelmének 30  %-át. 

 (2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi 

térítési díjat az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybe 

vett étkezések számának figyelembe vételével az élelmezésvezető állapítja meg 

6.§ 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 6/2008 (III. 

25.) önkormányzati rendelete. 

          dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta sk.                        Solymosi Konrád Ferenc sk. 

                        jegyző                                                                                   polgármester 
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