
Alap Község Önkormányzat 
  

1/2009. (II. 16.)  
 

rendelete 
 

az étkezési térítési díjak megállapításáról1 
 
 

Alap Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. §-ában, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

1. § 
 
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2009. január 1-tıl:  

a) Óvodai étkeztetés esetén 280,- Ft/fı/nap 
b) Iskolai napközis étkeztetés esetén 395,- Ft/fı/nap 
c) Menza esetén 265,- Ft/fı/nap 
 

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2009. március 1-tıl: 
a) Óvodai étkeztetés esetén 310,- Ft/fı/nap 
b) Iskolai napközis (napi 3-szori) étkeztetés esetén 405,- Ft/fı/nap 

ba) tízórai   65,- Ft/fı/nap 
bb) ebéd 275,- Ft/fı/nap 
bc) uzsonna   65,- Ft/fı/nap 

c) Menza (ebéd) esetén 275,- Ft/fı/nap 
 

(3) A térítési díjak ÁFÁ-t tartalmaznak, mert a szolgáltatásnyújtás adóköteles. 
 
 

2. § 
 
(1) A szociális alapszolgáltatás keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díja 2009. 

január 1-jétıl:  
 Egy fıre jutó jövedelem  Fizetendı intézményi térítési díj 

 helyben fogyasztás, ill. elvitel esetén: kiszállítás esetén: 
0,- Ft/fı 0,- Ft/adag 0,- Ft/adag 
1 – 42.749,- Ft/fı 220,- Ft/adag 310,-Ft/adag 
42.750 – 85.499,- Ft/fı 260,- Ft/adag 350,-Ft/adag 
85.500,- Ft/fı-tıl 325,- Ft/adag 415,-Ft/adag 

 
(2) Háló Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosított intézményi 

térítési díjak 2009. március 1-jétıl: 
 

a) Szociális étkeztetés (térítési díj a mindenkori öregségi nyugdíjminimum figyelembe vételével) 
 
Egy fıre jutó jövedelem  Fizetendı térítési díj 
 
Az öregségi nyugdíjminimum 
 0- 150%-a esetén 200 Ft/adag 
150%- 300%-a esetén                                      320 Ft/adag 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: 11/2009. (VI. 30.) rendelet 4. §-a 2009. július 1-jei hatállyal 
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300% fölötti összeg esetén                              410 Ft/adag 
 
b) Házi segítségnyújtás (térítési díj a mindenkori öregségi nyugdíjminimum figyelembe vételével) 
 
Egy fıre jutó jövedelem  Fizetendı térítési díj 
 
Az öregségi nyugdíjminimum 
0- 150%-a esetén                                 0 Ft 
150% fölötti összeg esetén                             150 Ft 
 
Ebéd kiszállítás díja (jövedelemtıl függetlenül)                 60 Ft 
 
c) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás napi térítési díja 40 Ft.           
              

(3) A szociális étkeztetés térítési díjai ÁFÁ-t tartalmaznak, mert a szolgáltatás nyújtás 
adóköteles. 

(4) A házi segítségnyújtás és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás térítési díja nem ÁFA köteles 
szolgáltatás.  
      
 

3. § 
 
(1) Egyéb étkezési térítési díjak 2009. január 1-tıl: 

a) Óvodai dolgozók esetén (tízórai + ebéd)  500,- Ft/fı/nap 
b) Külsı felnıtt étkezık esetén   500,- Ft/fı/nap 

(hivatali dolgozó, iskolai dolgozó, vendég) 
 

(2) Egyéb étkezési térítési díjak 2009.március 1-tıl 
a)  Óvodai dolgozók esetén (tízórai + ebéd)              470,- Ft/fı/nap 
b)  Külsı felnıtt étkezık esetén 
      (hivatali dolgozó, iskolai dolgozó, vendég)   500,- Ft/fı/nap 
 

(3) A térítési díjak ÁFÁ-t tartalmaznak, mert a szolgáltatás nyújtás adóköteles. 
 

 
4. § 

 
E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti az étkezési térítési díjak 
megállapításáról szóló 3/2008. (II. 28.) rendelet valamint annak módosításáról rendelkezı 8/2008. (IV. 
15.) számú rendelet. 
 
Alap, 2009. február 11. 
 
 

Méhes Lajosné     Nyikosné Katzenberger Erika 
polgármester             körjegyzı 

 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Kihirdetve: Alap, 2009. február 16. 
 
       Nyikosné Katzenberger Erika 
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               körjegyzı 
 


