
SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. ÉVI 6. (02.24.) RENDELETE 
(a 2/2005., 1/2006., 4/2007., 8/2007., 1/2008., 9/2008. módosító rendeletekkel egységes 

szerkezetben) 
a személyes gondoskodás keretében biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások 

 térítési díjairól, nyersanyagnormáiról, a munkahelyi étkeztetésről. 
 

Sirok Község Önkormányzata az 1993. évi III. tv. 92. § (1) és (2) bekezdésében, a 1997. évi 
XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás 
keretében biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjairól, nyersanyagnormáiról 
és a munkahelyi étkeztetésről  
 

Általános rendelkezések  
 

1 . §.  
 

E rendelet hatálya kiterjed Sirok   Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 
1. számú mellékletében felsorolt valamennyi intézményére, az intézmények dolgozóira, 
ellátottaira, az önkormányzat szolgálati lakásainak bérlőire. 
 

Étkezést nyújtó intézmények 
 

2.  §. 
 

/1/ Az önkormányzat a szociális törvényben és a szociális igazgatásról, szociális ellátásokról, 
valamint a gyermekek védelméről, gyámügyi igazgatásról szóló rendeletében meghatározott 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében  az ellátottak részére étkeztetést is biztosit. 
 
/2/ Az étkeztetés az általános iskola és napközi otthon és  az óvoda saját konyhával a gondozási 
központ melegítő konyhával biztosítja.   
 

Munkahelyi étkeztetés 
 

3. §.  
 

/1/ Az önkormányzat az étkeztetést nyújtó intézményekben munkahelyi étkeztetést is biztosit. 
 
/2/ Munkahelyi szervezett étkeztetés igénybevételére jogosult az önkormányzattal vagy annak 
valamely intézményével munkaviszonyban álló dolgozó. 
 
/3/ A munkahelyi étkeztetés igénybevételére a konyhával rendelkező intézmény vezetője ad 
engedélyt. 
 
/4/ Munkahelyi étkeztetés igénybevételére a dolgozó csak a munkában töltött napokon jogosult. 
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Kívülálló étkezése 

 
4. §.  

 
/1/ A konyhával rendelkező intézmény vezetője engedélyezheti, hogy a konyha, étterem 
szolgáltatásait más gazdálkodó szerv dolgozói, vagy egyéb személyek (továbbiakban kívülállók)  
is igénybe vegyék, ha ezt a konyha engedélyezett főzési adagszáma lehetővé teszi, és az 
ellátottakat és az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozók étkeztetését hátrányosan nem 
érinti. 
 
/2/ A kívülállók étkeztetése rendszeresen és alkalomszerűen is történhet.  
 

Nyersanyagnormák  
 

5. §.  
Az  intézmények nyersanyagnormái a következők: 

• általános iskolai napközi otthon  háromszori étkezés 284 Ft/nap  
• általános iskolai napközi otthon ebéd 238 Ft/ebéd 
• óvoda háromszori étkezés 270 Ft/nap 
• óvodai ebéd 208 Ft/ebéd 
• bölcsöde háromszori étkezés 270 Ft/nap 
• bölcsödei ebéd 208  Ft/ebéd 
• idősek klubja (háromszori étkezés) 470 Ft/nap 
• idősek klubja ebéd 292 Ft/ebéd 
• szociális étkezés (ebéd) 292 Ft/ebéd 
• munkahelyi étkezés 284 Ft/nap 
• munkahelyi étkezés ebéd 238 Ft/ebéd 
• kivülállók  (háromszori étkezés) 1002 Ft/nap 
• kívülállók  ebéd 388 Ft/ebéd 
• kívülállók  reggeli 286 Ft/reggeli 
• kívülállók  vacsora 328 Ft/vacsora 

 
 

Intézményi térítési díjak  
 

6. §.  
Az intézményekben az ellátottak  által fizetendő intézményi térítési díjak a következők: 

• általános iskolai napközi otthon 284  Ft/nap 
• általános iskolai  ebéd 238 Ft/ebéd 
• óvoda 270 Ft/nap 
• óvodai  ebéd 208 Ft/ebéd 
• bölcsöde 270 Ft/nap 
• bölcsődei ebéd 208 Ft/nap  
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• a 2007. decemberében szociális étkezésben részesülők  intézményi térítési díja 276 Ft, 
szállítással 302 Ft, 

• a 2008-ban új igénylő szociális étkező intézményi térítési díja, akinek a családjában az 
egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a alatt van, 241 Ft, szállítással 267 Ft,  

• a 2008-ban új igénylő szociális étkező intézményi térítési díja, akinek a családjában az 
egy főre eső jövedelem a nyugdjminimum 150 és 300 %-a  között van, 276 Ft, szállítással 
302 Ft, 

• a 2008-ban új igénylő szociális étkező intézményi térítési díja, akinek a családjában az 
egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-a fölött van, 332 Ft,  szállítással 358 Ft,   

• idősek klubja intézményi térítési díja étkezéssel 703  Ft/nap, melyből az ellátás 
intézményi térítési díja 229 Ft, az étkezés intézményi térítési díja 474 Ft, 

• idősek klubja intézményi térítési díja  étkezés nélkül 20 Ft/nap 
• a 2007. decemberében házi házi szociális gondozásban részesülők  intézményi térítési díja 

768 Ft/ óra, 
• a 2008-ban új igénylő házi szociális gondozott intézményi térítési díja, akinek a 

családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a alatt van, 508 Ft/óra, 
• a 2008-ban új igénylő házi szociális gondozott intézményi térítési díja, akinek a 

családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a, vagy fölötte van, 817 
Ft/óra. 

 
7. §.  

 
A  munkahelyi étkezés térítési díja a nyersanyagnorma rezsiköltséggel emelt összege 
 

8. §.  
 

/1/ Az önkormányzat az étkezés előállítási költségeként a nyersanyagnorma 60 %-át határozza 
meg  rezsiköltségként.  
/2/  A munkahelyi étkezésben részesülők az adott intézmény nyersanyagnormáját és 
rezsiköltségként annak 60 %-át kötelesek fizetni térítési díjként. 
/3/ A kívülállók a részükre megállapított nyersanyagnormát és rezsiköltségként annak 60 %-át  
kötelesek fizetni térítési díjként 
 

Személyi térítési díjak megállapítása 
 

9. §.  
 

(1) Az intézményekben az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat a hatályos szociális 
törvény, gyermekvédelmi törvény, az önkormányzat szociális igazgatásról,  ellátásokról, valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  szóló rendelete és a hatáskörei 
átruházásáról szóló rendelete  alapján az azokban meghatározott szerveknek, személyeknek kell 
megállapítani.  
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(2) A szociális alapellátás személyi térítési díja az igénybevevő jövedelmi viszonyaira való 
tekintettel az alábbi mértékig csökkenthető: 

• idősek klubjában, a csak ebédet igénybevevő  az intézményi térítési díj 35 %-áig, 
• idősek klubjában amennyiben az igénybevevő családjában az egy főre eső jövedelem a 

nyugdíjminimum alatt van az intézményi térítési díj  70 %-áig, 
• idősek klubjában amennyiben az igénybevevő családjában az egy főre eső jövedelem a 

nyugdíjminimum 150 és 300 %-a között van, az intézményi térítési díj 50 %-áig, 
• idősek klubjában amennyiben az igénybevevő családjában az egy főre eső jövedelem a 

nyugdíjminimum 300 %-a felett van, az intézményi térítési díj 30 %-áig,  
• az idősek klubjában étkezést nem igénylő tagok az intézményi térítési díj 100 %-áig, 
• a 2008-ban belépő szociális étkezésben részesülők esetében, akiknél a családban az egy 

főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja, az intézményi térítési díj 90 
%-áig, 

• házi szociális gondozás esetében amennyiben a gondozott családjában az egy főre eső 
jövedelem a nyugdíjminimum alatt van, az intézményi térítési díj 100%-áig, 

• házi szociális gondozás esetében amennyiben a gondozott családjában az egy főre eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 150 és 300 %-a között van az intézményi térítési díj 60 %-
áig, 

• házi szociális gondozás esetében amennyiben a gondozott családjában az egy főre eső 
jövedelem a nyugdíjminimum  300 %-a fölött van az intézményi térítési díj 50 %-áig. 

A csökkentés mértékéről az intézményvezető dönt.  
 

Egyéb rendelkezések 
 

10. §.  
 

Az e rendeletben megállapított nyersanyagnormák, térítési díjak áfát nem tartalmaznak. 
 

Hatálybalépés 
 

11. §.  
 

E rendelet 2004.. március 1-től lép hatályba, hatálybalépésével Sirok Község Önkormányzata 
2004. évi 1., 2003. évi 1., 2002. évi 1., 2001. évi 1., 2000. évi 1., 1999. évi 3. rendeletekkel 
módosított 1998. évi 1.  rendelete hatályát veszti. E rendelet kihirdetéséről a körjegyző 
gondoskodik. ( A 9/2008.(05.01.) rendelettel módosított 5 §., 6 §-a 2008. május 1-én lép 
hatályba.) 
 
 
S i r o k,  2008. május 23. 
            
                                Lakatos István                                     Tarjányi Lászlóné 
                                  polgármester                                            körjegyző 
 
                              


