
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2017. (IV.27.) önkor-
mányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért 

fizetendő térítési díjak megállapításáról



Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) és (2) bekezdéseiben, a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) és (2) bekezdéseiben 
foglalt felhatalmazások alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:    
 
l. §  E rendelet (Továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormány- 
       zatának Képviselő-testülete (Továbbiakban: Képviselő-testület) által fenntartott intézmé- 
       nyekre. 

 
2. §  Az érvényes rezsidíjat, nyersanyagnormákat, az általános forgalmi adót, az étkezési térí- 
        tési díjakat, a normatív és önkormányzati támogatásokat az 1., 2. 3. és 4. melléklet tartal-    
        mazza. 
 
3. § (1)  Az étkezési térítési díjat a Homokbödögei Óvoda élelmezésvezetőjénél, minden hó 5-

ig kell befizetni. 
 
       (2)  A Képviselő-testület - az étkezést igénybe vevő családjának anyagi helyzetére tekin- 
             tettel – kérelemre, az étkezési térítési díj részletekben történő fizetését engedélyezheti. 

 
       (3)  Az étkezési térítési díjat csökkenteni kell a normatív állami- és önkormányzati támo- 
             gatással.  
 
4. § A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás feladat ellátását a FIX-PONT Önkormányzati  

Feladatellátó Társulás útján biztosítja. 
 
5. § (1)  A Rendelet 2017. május 1. napjával lép hatályba. 
 
       (2)  A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló, 13/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete. 

 
Homokbödöge, 2017. április 26. 
 
 
 
 
                                                                 Áldozó Péter                              Kelemen László 
                                                                  polgármester                                 jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. április 27. 
 
Homokbödöge, 2017. április 26. 
 
 
                                                                                                Kelemen László 
           jegyző



l.  melléklet a 2/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 
 
Az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Homokbödögei Tagintézményében és a szociális étkeztetésben 2017. május 1. napjától a 
homokbödögei állandó lakosok részére megállapított rezsiköltségek, nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak: 
                                                                                           
                A                                                                                                   B                    C                   D                     E               F  G                                  
Étkezők megnevezése                                                                    Nettó nyers.norma       ÁFA          Étk.tér.díj      Önkorm.    Norm.tám.    Fiz. étk. 
                                       (Ft/nap)               27 %           (Ft/nap)          tám.          (Ft/nap)       tér.díj 
                                                                                                                                                                                     (Ft/nap)                          (Ft/nap)                      
1. Iskolai étkezők (napi l-szeri étkezés - ebéd) 

 2.1. - rendsz.gyermekv.kedv-re jogosultak (14 éves korig)                   354,-                  96,-                450,-                -            450,-              -                                

     2.2. - rendsz.gyermekv.kedv-re jogosultak (14 év felett)                       370,-                100,-               470,-                -            470,-              -                               

 2.3. - r.gyer.kedv-re nem jog. (1-2 gyermekes szülők)                           354,-                  96,- 450,-               -               -               450,- 

 2.4. - r.gyer.kedv-re nem jog. (3 gyerm., tartós beteg)                            354,-                 96,-              450,-               -             225,-          225,- 

  2. Iskolai étkezők (napi 2-szeri étkezés) 

 3.1. - rendsz.gyermekv.kedv-re jogosultak                                              409,-               111,-                520,-             -              520,-              - 

 3.2. - r.gyer.kedv-re nem jog. (1-2 gyermekes szülők)                            409,-                111,-                520,-             -                 -               520,- 

     3.3. - r.gyer.kedv-re nem jog. (3 gyerm., tartós beteg)                            409,-                111,-                 520,-             -              260,-           260,- 

 
 
3. Szociális étkezők 
    (rezsiköltség: 461,-Ft/ebéd)                                                                     327,-                   88,- 876,- 135,- 221,- 520,- 
 



2. melléklet a 2/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 
 
Az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Homokbödögei Tagintézményében  2017. május 1. napjától nem homokbödögei állandó 
lakosok részére megállapított rezsiköltségek, nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak: 
                                                                                           
                A                                                                                                   B                    C                   D                     E               F  G                                               
Étkezők megnevezése                                                                    Nettó nyers.norma       ÁFA          Étk.tér.díj      Önkorm.    Norm.tám.    Fiz. étk. 
                                       (Ft/nap)               27 %           (Ft/nap)          tám.          (Ft/nap)       tér.díj 
                                                                                                                                                                                     (Ft/nap)                          (Ft/nap)                      
1. Iskolai étkezők (napi l-szeri étkezés - ebéd) 

 2.1. - rendsz.gyermekv.kedv-re jogosultak (14 éves korig)                   354,-                  96,-                450,-                -            450,-              -                                

     2.2. - rendsz.gyermekv.kedv-re jogosultak (14 év felett)                       370,-                100,-               470,-                -            470,-              -                               

 2.3. - r.gyer.kedv-re nem jog. (1-2 gyermekes szülők)                           354,-                  96,- 450,-            165,-            -               285,- 

 2.4. - r.gyer.kedv-re nem jog. (3 gyerm., tartós beteg)                            354,-                 96,-              450,-              70,-         225,-           155,- 

 

  2. Iskolai étkezők (napi 2-szeri étkezés) 

 3.1. - rendsz.gyermekv.kedv-re jogosultak                                              409,-               111,-                520,-             -              520,-              - 

 3.2. - r.gyer.kedv-re nem jog. (1-2 gyermekes szülők)                            409,-                111,-                520,-           185,-            -               335,- 

     3.3. - r.gyer.kedv-re nem jog. (3 gyerm., tartós beteg)                            409,-                111,-                 520,-             70,-         260,-           190,- 

 
 
 



3. melléklet a 2/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 
 

A Homokbödöge Óvodában 2017. május 1. napjától megállapított óvodás nyersanyagnormák, támogatások és étkezési térítési díjak: 
                     
 
                A                                                                           B   C    D E F  
Étkezők megnevezése                                                 Nyers.norma        Étk.tér.díj         Norm. állami        Önkorm.tám.       Fiz. étk.tér.díj 
                                                                                         (Ft/nap)             (Ft/nap)           tám. (Ft/nap)            (Ft/nap)                (Ft/nap) 

 
1.  Óvodások      

    1.1. - rendsz.gyermekv.kedv-re 450,-  450,- 450,- - - 
                 jogosultak   
 
    1.2. - r.gyer.kedv-re nem jog. 450,-  450,- 450,- - - 
            (törvényi jövedelemhatár alatti, 
              1-2 gyermekes szülők)    
  
    1.3. - r.gyer.kedv-re nem jog. 450,-  450,-   - - 450,- 
            (törvényi jövedelemhatár feletti, 
              1-2 gyermekes szülők)    
  
    1.4. - r.gyer.kedv-re nem jog. 450,-  450,- 450, - - 
              (3 v.több gy., tart.v.fogy.beteg, olyan  
              családban élők, ahol ilyen gyermeket  
              nevelnek, akit nevelésbe vettek) 
 
 
 
A nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 



4. melléklet a 2/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 
 
 
A Homokbödöge Óvodában 2017. május 1. napjától megállapított alkalmazotti, hivatali és vendég rezsiköltségek, nyersanyagnormák és 

étkezési térítési díjak: 
 

                A                                                                                                        B                                       C                                 D 
Étkezők megnevezése                                                                         Nettó nyers.norma                    Étk.tér.díj              Fizetendő étk.tér.díj 
                                         (Ft/nap)                              (Ft/nap)                      (Ft/nap) 

                                                                                      
1. Alkalmazottak, Hivatal dolgozói                                                                 363,-                                  650,-                           650,-                      

    (rezsiköltség: 287,-Ft/ebéd) 
 
 
2. Vendégek (rezsiköltség: 287,-Ft/ebéd)                                                        363,-                                  650,-                            650,- 

 
 
 
 
 

A nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

 

 

 

 

 


