
Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. december 6-án 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

25/2007. (XII. 10.) Önk.
rendelete

A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2004.(IV.1.) Önk. rendelet 

módosításáról és az önkormányzati intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 
22/2006.(XII.20.) Önk. rendelet módosításáról

 

Képviselő-testület

1.§

A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről 
és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2004.(IV.1.) Önk. rendelet   1. számú melléklete helyébe e 
rendelet 1. számú melléklete lép. 

2.§

A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről 
és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2004.(IV.1.) Önk. rendelet   2. számú melléklete helyébe e 
rendelet 2. számú melléklete lép. 

3.§

Az önkormányzati  intézményeknél  folyó  munkahelyi  étkeztetésről  szóló 22/2006.(XII.20.)  Önk. 
rendelet melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4.§

E  rendelet  2008.  január  1-jén  lép  hatályba.  E  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  a 
gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és 
a  fizetendő  térítési  díjakról  szóló  8/2004.(IV.1.)  Önk.  rendelet  módosításáról  szóló  19/2006.
(XII.20.) Önk. rendelet és 18/2007.(XI.05.) Önk. rendelet hatályát veszti.

 



1. számú melléklet a 25/2007.(XII.10.) Önk. rendelethez

Az önkormányzati intézményekben végzett gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

               Áfa nélküli árak

Megnevezés Ft/fő/nap

Bölcsődei ellátás  (  0-3 éves korig ,  napi  négyszeri 
étkezés R,T,E,U) 

253

Óvodai  ellátás  (4-6  éves  korig,  napi  háromszori 
étkezés T,E,U)

235

Általános iskolai ellátás 
- 7-10 éves korig  (napi háromszori étkezés T,E,U ) 
ebből ebéd
- 11-14 éves korig ( napi háromszori étkezés T,E,U) 
ebből ebéd

274
178
278
182

Középiskolai, kollégiumi ellátás 
- 11-14 éves korig ( napi háromszori étkezés R,E,V)
 ebből ebéd
- 15-18 éves korig (napi háromszori étkezés R,E,V) 
ebből ebéd

450
182
488
220

R: reggeli, T: tízórai, E: ebéd, U: uzsonna, V: vacsora

2.  számú melléklet a 25/2007.(XII.10.) Önk. rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 

                       Áfa nélküli árak 

Megnevezés
Étkeztetés (ebéd) 209 Ft/fő/nap
Étel kiszállítása 67 Ft/alkalom

Házi segítségnyújtás 134 Ft/óra

Nappali ellátás (napi háromszori étkezés)  464 Ft/nap

Hajléktalanok átmeneti szállása 128 Ft/nap
3.840 Ft/hó

Tartós bentlakásos intézményi elhelyezés 2.524 Ft/nap
75.720 Ft/hó

Emelt szintű ellátás egyszeri hozzájárulás díja 650.000 Ft

Támogató szolgálat óradíja 25 Ft/ óra

Támogató szolgálat szállítási díja 50 Ft/km
3. számú melléklet a 25/2007.(XII.10.) Önk. rendelethez



Az intézményi munkahelyi étkeztetés térítési díjai 

Megnevezés Nyersanyagnorma 
Ft/adag

Rezsiköltség 
Ft/adag

Önkormányzati intézményekben napi 
háromszori étkeztetés (reggeli, ebéd, 
vacsora)

523 454

              - ebből reggeli 121 104

              - ebéd 220 190

              - vacsora 182 160

Csak ebéd szolgáltatása esetén 220 190

Fizetendő térítési díj: nyersanyagnorma 100% + teljes rezsiköltség +ÁFA

                      /:Dr. Tilki Attila s. k.:/                      /: Dr. Kovács Attila s. k.:/
                            polgármester                                                 jegyző 

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2007.december 10.


