Tiszakürt Község Önkormányzatának
7/2004.(III. 25.) rendelete az önkormányzat által fenntartott
intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról.
Tiszakürt Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,
többszörösen módosított, 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 3. §-ának (3)
bekezdésében és 58. §-ban, foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §.
E rendelet célja, hogy Tiszakürt Község Önkormányzatának illetékességi területén:
A szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, azok igénybevételére a jogosultság
feltételeit, az igénybevételi jogosultság elbírálásának szabályait, a szociális ellátás
finanszírozásának és intézmény- rendszerének kereteit, a szociális ellátások igénybevételének
díjait.
A rendelet hatálya
2. §.
(1) Az Sztv. 3. §-nak (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya kiterjed a Tiszakürtön
lakóhellyel rendelkező
a./ magyar állampolgárokra,
b./állandó tartózkodásra jogosító személyazonosító igazolvánnyal rendelkező
bevándoroltakra,
c./ a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.
(2 )A rendelet hatálya a jelen rendelet 2. §. (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az 2. §. (3)
bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és
bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.
(4)1 A rendelet hatálya kiterjed továbbá Tiszakürt Község Önkormányzata által fenntartott a
Községi Óvoda és Konyha intézményben, a Körzeti Általános Iskola gyermekek napközbeni
ellátásában, az Idősek Klubja, a tanyagondnoki szolgálat, a házi szociális gondozás és
szociális étkeztetés, a munkahelyi és vendégétkeztetésben ellátásban részesülő személyekre.
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-2III.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények rendszere
3. §.
(1)2 Az önkormányzat személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokat nyújt az alábbiak
szerint:
a) Alapellátások:
aa) Étkeztetés,
ab) Házi segítségnyújtás,
ac) Családsegítés
ad) Tanyagondnoki szolgálat Tiszakürt község tartósan lakott külterületén.
b) Gyermekjóléti alapellátások:
ba) Gyermekjóléti szolgáltatás,
bb) Gyermekek napközbeni ellátása
(2)3 Az önkormányzat a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatait a következők szerint
látja el:
a) Az (1) bekezdés aa)pontja tekintetében a Községi Óvoda és Konyha útján,
b) Az (1) bekezdés ab)pontja tekintetében a házi segítségnyújtó szolgáltatás útján,
c) Az (1) bekezdés ad)pontja tekintetében a Tanyagondnoki Szolgálat útján,
d) Az (1) bekezdés ac) és ba) pontja tekintetében a Tiszakürt és Nagyrév Községek
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulása útján,
e) Az (1) bekezdés bb) pontja tekintetében a Tiszakürti Körzeti Általános Iskola
és a Községi Óvoda és Konyha útján.
(3) Az (1) bekezdés a./ és b./ g./ pontjában meghatározott étkeztetés és házi segítségnyújtás
személyi térítési díjának megállapításánál kérelemre vagy az intézményvezető által
előterjesztett javaslat alapján - egyedi elbírálás útján – a Szociális Ügyek Bizottsága a felnőtt
ill. gyermekek részére jóváhagyott átmeneti segély-előirányzat terhére méltányosságot
gyakorolhat részleges ill. teljes térítési díj átvállalásával.
(4) Az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények szervezeti és működési
szabályzatát, valamint házirendjét a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
polgármester hagyja jóvá.
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-3Étkeztetés
4. §.
(1) Az Sztv. 62. §-ban meghatározott feltételek alapján az étkeztetést az idősek Klubján, a
házi gondozószolgálaton és a tanyagondnoki szolgálaton keresztül a központi konyha
biztosítja.
(2) Igénybevétel ideje: Az étkeztetésre való jogosultságot határozatlan időtartamra kérelem
alapján kell megállapítani. Az ellátásra való jogosultságot évente felülvizsgálják.
Házi segítségnyújtás
5. §.
(1) Az Sztv. 63. §.-ban meghatározott házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, mely a
jogosult életvitelét szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében, az idősek
klubja keretében hivatásos gondozókkal biztosítja.
(2) Az igénybevétel ideje: A házi segítségnyújtást határozatlan időtartamra, a havonta
gondozásra fordítható maximális óraszám megjelölésével kell megállapítani. A
gondozásra fordítható idő napi maximum 4 óra lehet (2/1994.(I. 30.) sz. NM. rendelet 12.
§-nak (2) bekezdése). Az ellátásra való jogosultságot évente felülvizsgálják.
Családsegítés
6. §.
(1) A Sztv. 64. §-ban foglalt önkormányzat által ellátandó családsegítési feladatokat az
önkormányzat családsegítő szolgálat útján valósítja meg.
(2) A családsegítő szolgálat folyamatos kapcsolat fenntartására igyekszik a rendszeres
szociális segélyben részesülőkkel.
Tanyagondnoki szolgálat
7. §.
(1) Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat kötelező

alapfeladatként ellátandó feladatait, a nem kötelező feladatként ellátható feladatait,
működését, igénybevételének feltételeit a 11/2003./XII.29./ önkormányzati rendeletben
szabályozta.

-48. §4
Gyermekek napközbeni ellátása
9. §.
(1) A Gyvt. 41-44. §-ban szabályozott gyermekek napközbeni ellátása a nevelési – oktatási
intézményekben szervezett óvodai és iskolai ellátás keretében valósul meg.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a gyermekek után a szülőknek élelmezési
térítési díjat kell fizetni.
(3) Törvény előírhatja a 4. §. /1/ bekezdésében meghatározott intézmények esetében térítési
díj megállapításának mellőzését.
Hatásköri szabályok
10. §.
(1) A képviselő testület felhatalmazza az intézmény vezetőjét az alábbi szociális ügyekben
történő döntések meghozatalára, az ellátás igénybevételének megállapítására.
a./ a gyermekek napközbeni ellátásáról (óvoda, iskola) az intézmény vezetője
dönt, azonban a fenntartó által az intézményi működésre meghatározott
létszámkeretet meghaladó felvételi igények benyújtása esetén a fenntartót
köteles tájékoztatni e tényről és a létszámkeretet meghaladó igények esetén
jogszabályban meghatározott összetételű bizottságot köteles alakítani a
felvételi igények elbírálására.
b./ 5 az étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmekről, házi
segítségnyújtó, házi gondozószolgálat dönt,
c./ tanyagondnoki szolgálat feladatkörébe tartozó ellátási igényekre az
önkormányzat e tárgyban megalkotott rendeletében meghatározottak szerint
kell eljárni.
(2) A polgármester, a Szociális ügyek bizottsága és az intézményvezetők határozata és
intézkedése elleni jogorvoslat tárgyában a képviselő-testület dönt.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása tekintetében az előírt nyilvántartások vezetésére az
általános iskola és az óvoda vezetői kötelezettek.
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-511. §.
(1) Az e rendeletben foglalt:
a./ a személyes gondoskodás körébe tartozó alap és szakosított ellátások keretében
nyújtott szolgáltatások – szociális étkeztetés, házi gondozás, tanyagondnoki szolgálat,
idősek klubja tagfelvétel - igénybevételére vonatkozó igényeket az idősek klubja
vezetőjénél kell előterjeszteni.
b./ óvodai ellátás, gyermekek napközbeni ellátása, általános iskolai napközi otthoni
ellátás igénybevételére vonatkozó igényeket az intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni.
c./6 családsegítési, gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kérést a
Tiszakürt és Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Társulásánál kell
előterjeszteni.
(2) Az intézményvezető külön eljárás lefolytatása nélkül az irányítása alatt álló intézmény
tevékenységi körébe tartozó ellátást köteles nyújtani annak az ellátást igénylő személynek,
aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(3) Az intézményi ellátásban és a személyes gondoskodási formában részesülő személyek
részére megállapított személyi térítési díjat legalább évente egyszer felül kell vizsgálni. Az
intézményi ellátásban és a személyes gondoskodási formában részesülő ill. azt igénybe vevő
személyt a térítési díj felülvizsgálatának tényéről írásban értesíteni kell. Az intézményi
ellátások évenkénti felülvizsgálására az intézményvezetők kötelesek.
(4) Intézményi térítési díj elengedésének esetei, módja:
a./ a térítési díj elengedése előzetesen: a Szociális Ügyek Bizottsága határozata
alapján a kérelmező szociális, anyagi és személyes helyzetének figyelembevételével, a kérelmező írásbeli kérelmére ill. az intézményvezető írásbeli
javaslatára hivatalból történik.
b./ A Szociális Ügyek Bizottsága javaslata határozata alapján a térítési díj utólag
történő átvállalása a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került személyek esetében.
(5) Az intézményi ellátások megszűnésének esetei, módja:
a./ az ellátott halálával,
b./ az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
c./ az intézményi – ellátotti – jogviszonyt az ellátott megszünteti,
d./ képviselő-testület jogszabályban szabályozott döntése alapján.
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-6(6) Az intézményi – ellátotti - jogviszony megszüntetését két példányban írásban kell
rögzíteni, melynek egy példányát az ellátott/ vagy hozzátartozója /kap meg, egy példány az
intézményi nyilvántartás részét képezi.
(7) Az intézményi jogviszony megszüntetése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül
fellebbezéssel lehet élni, amelyet a fenntartó Önkormányzat képviselő testületéhez címezve,
két példányban kell benyújtani.
Intézmények szakmai felügyelete
12. §.
(1) 7Az önkormányzat szociális ellátórendszerének intézményei a következők:
a) Községi Óvoda és Konyha,
b) házi segítségnyújtás, házi gondozószolgálaton keresztül,
c) tanyagondnoki szolgálat,
d) Tiszakürt és Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Társulása,
e) Tiszakürti Körzeti Általános Iskola.
(2) 8Az intézmények szakmai felügyelete kapcsán a jegyző, illetve a szociális ügyek
bizottsága:
a./ tájékoztatást kérhet az intézmény hatáskörébe tartozó egyes ügyek
intézésének szakmai kérdéseiről,
b./ a csak pénzügyi segélyekkel nem megoldható esetekben felkérheti az intézményt
együttműködésre,
c./ meghatározott kérdésekben konzultációs kötelezettséget állapíthat meg az intézmény
tekintetében,
d./ közös kezelési módok kidolgozására csoport-megbeszéléseket hívhat össze,
e./ egyes, tipikus élethelyzetek alaposabb megismerése céljából összefoglaló, tájékoztató
elemzések készítésére kérheti fel az intézményt.
(3) 9A polgármester és a jegyző az intézményekkel kapcsolatos feladatok egyeztetése
érdekében intézményvezetői értekezletet tarthat.
Értelmező rendelkezések
13. §.
(1) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: kórházi gyógykezelés, betegség,
gyermek ellátatlansága, illetve a rendszeres pénzellátás megállapításáig terjedő időszak.
(2) Jövedelemszámítás alapja: az 1993. évi III. törvény 4. §. /1/ bek. a./ pont.
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-7IV.
Térítési díjak
14. §.
(1) Az étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, a tanyagondnoki szolgáltatás keretében
biztosított étkezés biztosításáért – kivéve a szállítási díjat - , az idősek klubjában, valamint a
gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért, az ebédszállításért
e rendelet 1. és számú mellékletében meghatározottak szerint számított intézményi térítési
díjat kell fizetni.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás keretében biztosított szolgáltatás
személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető
figyelembe (Sztv. 116. §. (1) bek.), a személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja
meg az e rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott jövedelemhatárok figyelembe vételével.
1./ Étkeztetés.
- Élelmezési nyersanyagköltség + az étkeztetéssel kapcsolatban felmerült költségnek
egy ellátottra jutó napi összege (élelmezési térítés)
- Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely
az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának szorzata – nem haladhatja
meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át.
2./ Házi segítségnyújtás.
- Az ellátás intézményi térítési díja az ellátásra fordított költségek alapján megállapított
óradíj.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, amely az óradíjnak és a gondozásra
fordított időnek a szorzata, nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 20 %-át.
-

Ha étkeztetést is biztosítanak részére, a személyi térítési díj együttes összege nem
haladhatja meg a gondozott havi jövedelmének 30 %-át.

3./ 10
4./11 Az intézményi térítési díjat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról 29/1993/. (II.17.) kormányrendelet 3. § (4) bekezdése értelmében kerekítve kell
megállapítani.
15. §.
(1) A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege (Gyvt. 148. §.)
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(2) Gyermekétkeztetés esetén három és többgyermekes családoknál gyermekenként az
intézményi térítési díj 50 %-át, fogyatékos gyermek és fogyatékos tanuló után az
intézményi térítési díj 30 %-át kedvezményként kell biztosítani. Óvodai ellátásban
részesülő gyermek, akire tekintettel az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi
támogatást folyósít, térítésmentesen veheti igénybe az intézményi ellátást.
A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
(3) Törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén ingyenes étkeztetésben
részesülhetnek a gyermekek napközbeni ellátásában - általános iskola, óvoda - részesülő
gyermekek.
(4)

12Az

intézményi térítési díjat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról 328/2011. (II.17.) kormányrendelet 5. § (2) bekezdése
értelmében kerekítve kell megállapítani.
Vegyes, záró, hatályba léptető rendelkezések
16. §.

(1) E rendelet a 2004. április 1. napján lép hatályba. A rendelet 2. és 3. számú mellékletében
meghatározott térítési díjakat 2004. április 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet
kihirdetéséről a körjegyző köteles gondoskodni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/2001./XII. 27./
önkormányzati rendelet az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról.
Tiszakürt, 2004. március 25.

Józsa István
polgármester
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1. számú melléklet az 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben alkalmazandó térítési díjakról
Forint-ban

A

Ellátás típusának megnevezése

1.

B
Intézményi
térítés
Alapja : a
szolgáltatási
önköltség és
normatív
hozzájárulás
különbözetének
egy ellátottra
jutó napi összege

C

Személyi
térítési

II. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Számítási alap : intézményi térítési díj =
a szolgáltatási önköltség és
a állami hozzájárulás különbözete
A költségvetési tv.2 .mellékletében
meghatározatt működési támogatások:
Alap normatíva
ellátási nap : 251 nap
Alapfeladat ellátásai

2.

1) Étkeztetés = önköltség egy napra jutó
rész
- áll. támg. 1 napra jutó
A térítési díjak az Áfa %-os összegét
tartalmazzák.
2) Házi-segítség
nyújtás
= önköltség egy munkaórára
össz
– a áll. támg.1napra
Osztva – munkaórával
a.) belterület
b.) külterület
3) Időskorúak
nappali ellátása=

3.

Ebédszállítás Tiszakürt község belterületén
az önköltség

660 221 = 439
440

176 - 94 = 80
259 - 94 = 165

---160 Ft/nap

80
165

--3 200 Ft/ hó

4.

Ebédszállítás Tiszakürt község külterületén
az önköltség
a./ a nem házi gondozásban, ill.
tanyagondnoki szolgálat által ellátásban
részesülőknek.
b./ A házi gondozásban és a tanyagondnoki
szolgálat által ellátott térítésmentes
A szolgáltatásnál szociálisan nem rászorult
személy
térítése : intézményi térítési díj, az
önkormányzat által kimutatott önköltség
Házi segítségnyújtás
- belterület

280 Ft/nap

5 600 Ft/hó

280 Ft/hó

5 600 Ft/hó

-----------------

---------------

176 Ft / óra

176 Ft / óra

259 Ft / óra

259 Ft / óra

5.
- külterület

AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ ELLÁTÁST
SZÜNETELTETI !!!
7. / Nappali ellátás : Idősek klubja
Szociálisan nem rászorult személy
részére
----6.

a./ napi önköltség

7.

b./ szociálisan nem rászorult személy
térítése
Térítési díját az étkezésért az önkormányzat
határozza meg,

Teljes önköltség
egy adagra
vetítve

-------------

Térítés
Áfa
összeggel
------------

----------

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások : intézményi térítési díj megállapítás
Önköltségszámítás :
( Forintban )
I. Szociális étkeztetés : a 2018. évi elemi költségvetés alapján szociális étkeztetés
Bér költség
Járulék

2 146 500
422 593

Konyha rezsi :
( konyha vissz.%-ában)

1 673 499

Nyersanyagérték 400 Ft/fő/nap
Számított étkezési nap 16 315
Költségek Összesen
:

6 526 000
10 768 592

Számított étkezési nap 2018.évben összesen 16 315 nap =
251 nap
Összes költség

10 768592 Ft
65 fő

Étkeztetés önköltsége

=

165 671 Ft/ fő

: 165 671 Ft =
251 nap

II. Házi segítségnyújtás :

65 fő

660 Ft / fő/ nap = 660 Ft

Házi segítségnyújtás szakfeladat

2018 .évi elemi költségvetés alapján
Intézmény vezető által igazolt gondozási nap : 3 263 / 251 nap = 13 fő gondozott
ebből : belterület
8 fő
külterület
5 fő
1) Belterület házi gondozás
1 fő gondozó
:
180 500 Ft/hó
ebből :
bér
135 375 Ft/hó
járulék
26 398 Ft/hó
161 773 Ft/hó
12 hó
1 941 276 Ft
Dologi kiadás
184 140 Ft

Belterület gondozási önköltsége
2018. évben :
2 125 416 Ft
2 008 gondozási-nap
8 fő

szállítás
45 125 Ft/hó
8 800 Ft/hó
53 925 Ft/hó
647 100 Ft

= 265 677 Ft/fő
=
251 gondozási nap

1 058 Ft/fő/nap

1 058 Ft/nap : napi 6 óra gondozási idő =
176 Ft/óra
___________________________________________________________________________

2) Külterület házi gondozás
Főállású
1 fő gondozó
181 500 Ft
Járulék
35 392 Ft
216 892 Ft x 12 hó = 2 602 704 Ft
Külterületi gondozás önköltsége
2018.évben :
2 602 704 Ft
1 255 gondozási nap
5 fő

= 520 541 Ft/fő =
251 nap

2 074 Ft/nap : napi 8 óra gondozási idő =

2 074 Ft /fő

259 Ft/óra

3) Belterületi szállítási költség (ebéd)
( napi 2 órában számolva a gondozó munkaideéből)
2018. évben

:

647 100 Ft
251 nap x 2 óra

=

1 289 Ft/ nap

Szállítás 1 főre vetítve munkaórában
= 161 Ft ó kerekítve: 160 Ft/nap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Külterületi szállítás önköltsége (ebéd)
Tanyagondnok önköltség számítást alapul véve
2018. évben
3 667 870 Ft -3 100 000 normatív = 282 Ft / óra
2008 óra /év
Szállítás

=

280 Ft/nap

Tiszakürt Községi Önkormányzat
ellátások

:

Személyes gondoskodást nyújtó szociális

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ megállapítás
Számítás : ellátások önköltsége 20186.költségvetési egy napra /órára - a 2018.évre a
költségvetési törvényben megállapított normatív
támogatások egy napra / óraára jutó összege

Étkeztetés

Önköltség
jogcím
összeg
1) Étkeztetés

Normatív támog.
55.360 Ft /
251 Ft/nap

Házi gondozás
Normatív támg.
189 231Ft/753
Ft/n 94 Ft/ó

660 Ft - 221 Ft = 4319 Ft

440 Ft
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Házi-gondozás
- belterület
176 Ft - 94 Ft = 82 Ft
Térítendő:
- külterület

80 Ft
266 Ft - 94 Ft = 172 Ft

Térítendő:
--------------------------------------------------------------------------------------

170 Ft

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet az 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Gyermekek napközbeni ellátásáért és felnőttek étkezéséért fizetendő térítési díjakról

Forint-ban
A

B

Ellátás típusának megnevezése
1.

C

Intézményi térítési díj
Személyi
alapja:nyersanyagköltség
térítési díj:
(ÁFA nélküli)
(B oszlopban
egy ellátottra jutó
kimutatott napi
napi összege
kerekített
összeg ÁFA-val
növelt összege)
Kedvezményes
díjak

Gyermekek napközbeni ellátása
Óvoda /gyermek/

2.

- tízórai
- ebéd
- uzsonna
összesen

:

58
247
53
358

58 + 17 = 75
247 + 68 = 315
53 +12 = 65
455

66
286
58
410

66 + 19 = 85
286 + 74 = 360
58 +17 = 75
520

66
317
64
447

66 + 19 = 85
317 + 88 = 405
64 + 16 = 80
570

Gyermekek napközbeni ellátása
Napközi otthonos
gyermekétkeztetés – gyermekek
napközbeni ellátása
- alsó tagozatos gyermekek
-

tízórai
ebéd
- uzsonna
Összesen:

3.

felső tagozatos gyermekek
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

Kedvezmények a rendeletben
meghatározott módon alkalmazandó
a személyi térítési díjaknál.
50 %-os kedvezményes térítési
díjak
alsós gyermek
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
összesen :
felsős gyermek
tízórai
ebéd
uzsonna
összesen :

5.

Önkormányzati dolgozók
a) élelmezési norma
Intézményi dolgozók és
önkormányzati

33 + 12 = 45
143 + 32 = 175
29 + 11 = 40
260
33 + 12 = 45
162 + 38 = 200
29 + 11=
40
285

317

317 + 88 = 405

b) térítési díj megegyezik a norma
összegével
______________________________ ______________________

6.

Vendég étkezők( önkormányzati
engedéllyel : kiegészítő
tevékenységként)
Folyamatos igénybevevők
Ebéd norma
317,0
Rezsiköltség (45%) 143,0
460,0
Térítési díja

317

460 + 125 = 585

600

945 + 255 = 1 200

Egyedi megrendelés alapján
önkormányzati engedéllyel
Vendég étkeztetés
7.

Ebéd norma
Rezsi költsg

600 ,0
345,0
945,0
Térítési díja

VII. Nyári táborozások étkeztetése:
Rezsiköltség : 45

%

1./ Felnőtt táborozók: Rezsivel növelt norma összege

ÁFA

Térítési díj

Napi nyersanyagnorma: 861 + 387 =

1 248

342

1.590

262
652
334

73
178
91

335
830
425

- reggeli
- ebéd
- vacsora

181 + 81 =
450 + 202 =
230 + 104 =

-----------------------------------------------------------------------------------------------2./ Gyermek táborozók

Napi nyersanyagnorma:

800 + 360 = 1 160

315

1.475

- reggeli
- ebéd
- vacsora

160 + 72 =
430 + 194 =
210 + 94 =

63
166
86

295
790
390

232
624
304

3.számú melléklet
Tanyagondnoki Szolgálat önköltség kimutatása,
és térítési díj meghatározás
2 018 . é v

I.

A szolgálaton előző évben teljesített önköltség
( 2018.évben tervezett)

:

3 667 870

II.

Szolgáltatási egység : 1 fő állású falugondnok
napi 8 órában
: 8 óra x 251 munkanap =
ledolgozott évi
:
2008 óra

III.

Intézményi térítési díj megállapítás :

forint

Teljesített önköltség - normatív támogatási : 3 667 870 Ft – 3 100 000 Ft =
=
567 870 Ft / év
IV.

Számított intézményi térítési díj szolgáltatási óránként :
567 870 forint = 282 Ft
2008 óra

V.

282 forint

Ténylegesen alkalmazandó intézményi térítési díj

:

nulla forint

Ingyenesen kell biztosítani!

