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Rimóc Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

3/2017. (V. 1.) önkormányzati rendelete 

 

az  intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 115 §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

1.§ 

 

A rendelet hatálya Rimóc Község Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó 

gyermekétkeztetése, szociális szolgáltatásra, munkahelyi étkeztetésre terjed ki. 

 

Intézményi térítési díjak 

 

2.§ 

Idősek Klubja ellátási ágban 

 

(1) Az Idősek Klubja szolgáltatásait és étkezést igénybevevők számára 

a) A szolgáltatás térítési díja 50.-Ft/nap 

      b) A szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés térítési díja 410.- ft /nap        

 

Házi segítségnyújtás 

4.§ 

 

    (1) A házi segítségnyújtás egy ellátási órára jutó intézményi térítési díja 50.-  Ft/óra 

 

Szociális étkeztetés 

5. § 

 

(1)  A szociális étkeztetés egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj     410.- Ft/adag 

(2) Az ebéd házhoz szállításának díja                       50.- Ft/fő/nap 

(3)  Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj, kiszállítással                            460.-Ft/adag   

(4)  A Képviselő-testület méltányossági jogkörében eljárva – a szociális étkeztetés egy ellátási napra  

           jutó  intézményi térítési díját  320.-  Ft/adag  összegben állapítja meg.    

 

 

 

Általános Iskola és Óvoda 

6.§ 

 

(1) Az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díja  

          -   háromszori étkezésnél                               540.-Ft 

          -   tízórai                                                           95.-Ft 

          -   ebéd                                                             355.-Ft 

          -   uzsonna                                                          90.-Ft 

      

 

(2) Általános iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 

          - háromszori étkezésnél                                  645.-Ft 
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         -  tízórai                                                           115.-Ft 

         -  ebéd                                                             420.-Ft 

         -  uzsonna                                                          110.-Ft 

    

 

(3) A szünidei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja                                      570.-Ft   
 

 

Munkahelyi és vendégétkeztetés 

7.§ 

 

(1) Az önkormányzati intézmények, a helyi általános iskola dolgozói intézményi térítési díja  

           - ebéd    410.-  Ft 

 

 

8.§. 

 

(1) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő (gondozott), illetve a tartásra köteles és képes hozzátartozó 

köteles megfizetni. 

(2) A településre turisztikai céllal látogató személyek étkeztetése egyedi árajánlat alapján történik. 

(3) Az a személy, aki a rendeletben meghatározott ellátások közül egyidejűleg több ellátást vesz 

igénybe, csak egy ellátás költségeit kell, hogy viselje.
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9. § 

 

(1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba. 

(2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a képviselő-testület többször módosított 3/2015. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

 

Rimóc, 2017. április 18. 

 

 

 

 

                        Beszkid János                                                                dr. László Tünde  

                         polgármester                                                                       jegyző 

 

                                                 
1
 Módosította az 5/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. június 1. napjától 


