Heréd Község Önkormányzat
1/2010 (I.26.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról,
valamint a gyermek- és felnőttétkeztetés térítési díjairól szóló
9/2007. (VI.26.) rendeletének módosításáról
Heréd Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) és 115.§ (10) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igaz gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben
kapott felhatalmazás alapján „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési
díjakról, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló” 9/2007. (VI.26.) rendeletét
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.
1.§
(1) A R. 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) 2010. február 1-jétől az alábbi intézményi térítési díjakat kell alkalmazni:
Norma

Önköltség

a) Óvodai étkeztetés
280 Ft +
b) Iskolai étkeztetés (3-szor)
336 Ft +
c) Általános iskolai menza
216 Ft +
d) Önkorm. és intézm.dolg.étk.
216 Ft +
205 Ft +
e) Vendégétkeztetés
216 Ft +
205 Ft +
f) Szociális étkeztetés (Költségvetési tv. 3.sz..mell.10. pont cc) pontja)
g) Szociális étkeztetés kiszállítási díja

25%ÁFA
70,- Ft
84,- Ft
54,- Ft
105,- Ft
105,- Ft

=
=
=
=
=

Térítési díj
(kerekítve)
350 Ft/nap
420 Ft/nap
270 Ft/ebéd
525 Ft/ebéd
525 Ft/ebéd
310 Ft/ebéd
200 Ft/alk.”

(2) A R. 2.§ (5) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„(5)A társulásos feladatellátással végzett házi segítségnyújtás 2010. február 1jétől hatályos díjai a következők:
- házi segítségnyújtás
500,- Ft/óra.,”
(3) A R. 2. § -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj, amely az intézményi térítési díj és az
igénybe vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő
családjában az egy főre jutó jövedelem 30 %-át, a házi segítségnyújtás személyi térítési díja
pedig a meg az ellátást igénybe vevő családjában az egy főre jutó jövedelem 25 %-át..”
2.§
(1) Ez a rendelet 2010. február 1-jétől lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított rendelet egységes
szerkezetben való közzétételéről a körjegyző gondoskodik.
kmf
Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Záradék:
A rendeletet 2010. január 26. napján kihirdettem.
Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

