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(Módosítással egységes szerkezetben!) 
 

 
NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
12/2016. (IV. 1.)   

 
önkormányzati rendelete 

  
egyes térítési díjak megállapításáról.  

 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) és 162. § (5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. A szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok 
 
1. § (1) 1 Nyírmeggyes Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat által alapított és 

fenntartott Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája 
elnevezésű költségvetési szervnél üzemeltetett, működtetett főzőkonyha (a továbbiakban: 
Konyha) által előállított étel szolgáltatásával nyújtott szociális étkeztetés esetében a napi 

ételadag – általános forgalmi adóval növelt – intézményi térítési díját (kerekítve) helyben 
történő fogyasztásnál 500,- forint/fő/nap összegben állapítja meg. 
(2) 2 Az étel igénybevételének helyére (házhoz történő) szállítása esetén az általános 
forgalmi adóval növelt intézményi térítési díj (kerekítve) 45,- forint/alkalom összeggel, a 
kiszállítás költségével magasabb.   
 
2.    § (1) 3 Az 1. §-ban meghatározottak figyelembe vételével fizetendő személyi térítési 
díjat a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez (a továbbiakban: nyugdíjminimum) viszonyított 

aránya alapján, az 1. §-ban meghatározott intézményi térítési díj %-os arányában a 
következők szerint kell megállapítani és megfizetni:       
A szolgáltatást igénybe vevő személy                                 A fizetendő személyi térítési díj 
     rendszeres havi jövedelme         az intézményi térítési díj %-ában: 

                                                           
1 Az 1. § (1) bekezdése a 14/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított szöveg. 

Hatályos: 2017. szeptember 1. napjától. 
2 Az 1. § (2) bekezdése a 3/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 

2017. április 1. napjától. 
3 A 2. § (1) bekezdése a 3/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 

2017. április 1. napjától. 
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a nyugdíjminimumhoz viszonyítva:                                                                                             

a) 150 %-a  alatti                                                      55             
b) 150-200 %-a közötti                                      75                     
c) 200-300 %-a közötti                                  90                     
d) 300 %-a fölötti                                                  100                  
(2) A szociális étkeztetés során megállapított személyi térítési díjat a Képviselő-
testület – a fizetésre kötelezett kérelmező indokolást is tartalmazó kérelmére, valamint a 
személyi térítési díj megállapítására és beszedésére jogosult javaslatára, a jövedelem 
nagyságához igazodóan, továbbá, ha a kérelmezőre vonatkozik, úgy az (5) 
bekezdésben foglalt feltétel egyidejű kikötése mellett –, a kérelem benyújtását követően 
keletkező díjfizetési kötelezettség esetén a kérelem benyújtásának napjától kezdődően, 
míg a kérelem benyújtását megelőzően keletkezett díjhátralék tekintetében a 
keletkezése idejétől 50 %-os mértéket meg nem haladóan csökkentheti, ha az ellátást 
igénybe vevő együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:  
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150 %-
át, 
b) családja vagyonnal nem rendelkezik,  
c) tartására és gondozására szerződés alapján kötelezettséget vállaló személy 
nincs, és 
d) lakhatásával összefüggő és gyógyszerre fordított havi rendszeres összes 
költsége meghaladja a család összes jövedelemének 40%-át. 
(3) A személyi térítési díj kérelemre teljes egészében elengedhető a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint, ha az ellátást igénybe vevő együttesen megfelel a 
következő feltételeknek: 
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 120 %-
át, 
b) családja vagyonnal nem rendelkezik,  
c) tartására és gondozására szerződés alapján kötelezettséget vállaló személy 
nincs, és 
d) lakhatásával összefüggő és gyógyszerre fordított havi rendszeres összes 
költsége eléri a család összes jövedelemének 50%-át, valamint 
e) a család vagyoni helyzetét és valamennyi életkörülményét figyelembe véve a 
személyi térítési díj – különösen a felgyülemlett díjhátralék – megfizetése a család 
létfenntartását veszélyeztetné. 
(4) A személyi térítési díj csökkentése, vagy elengedése iránti kérelemhez – a 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet általános előírásai szerint – csatolni 
kell az ellátást igénybevevő  
a) és családtagjai jövedelemigazolását, valamint vagyonnyilatkozatát, 
b) nyilatkozatát arról, hogy nincs tartásra kötelezett és képes hozzátartozója,  
c) lakhatási költségeinek igazolását, valamint  
d) havi rendszeres gyógyszerkiadásairól szóló orvosi igazolást. 
(5) A (2)-(3) bekezdésekben foglalt térítési díjcsökkentés, vagy a térítési díj 
elengedése (a továbbiakban ezek együtt: kedvezmény) a kedvezmény biztosítása után is 

díjfizetésre kötelezett személy számára csak azzal a feltétellel engedélyezhető, 
amennyiben a Képviselő-testület kedvezményt biztosító határozatában kiköti, hogy a 
már biztosított kedvezményt teljes egészében visszavonja, ha a díjfizetésre kötelezett a 
kedvezmény biztosítását követő 6 (hat) hónapon belül 3 (három) díjfizetési alkalommal 
nem tesz eleget a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének. 
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2. A gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályok 

 
3. § 4 (1) A Képviselő-testület a Konyha útján nyújtott intézményi gyermekétkeztetésre 
vonatkozóan az – általános forgalmi adóval növelt, valamint az 1 és 2 forintos címletű 
érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló törvénynek 
megfelelő módon kerekített – intézményi térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
                      Intézményi térítési díj 
               (forint/fő/nap, kerekítve): 
a) óvodás gyermekek esetében (napi 3 étkezés)                      370, - 

b) általános iskolás gyermekeknél (napi 3 étkezés)        

                 ba) alsós gyermekeknél        400,- 

                 bb) felsős gyermekeknél       420, - 

(2) Amennyiben az általános iskolás gyermek nem veszi igénybe a napi háromszori 
intézményi étkezést, akkor a napi részétkezések irányadó – az (1) bekezedés b) pontja 
szerinti – intézményi térítési díjai az alábbiak: 
 

Intézményi térítési díj 
                       (forint/fő/étkezési alkalom): 
a) tízóra                                  70,- 
b) ebéd           
                     ba) alsós gyermekeknél                 265,- 

                     bb) felsős gyermekeknél                 285, - 

c) uzsonna                       70,-     

 
(3) 5 

 

4. §  (1) 6 A gyermekétkeztetés során – ide nem értve a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti 

szünidei gyermekétkeztetést – megállapításra kerülő személyi térítési díjak esetében a 
2. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakat irányadónak kell tekinteni, azzal az eltéréssel, 
hogy a 2. § (2) bekezdéséből csak az a) és b) pontokat, míg a (4) bekezdéséből csak az 
a) pontot kell alkalmazni.  
(2) 7 A szünidei gyermekétkeztetés során – a térítési díj fizetése tekintetében – a 
Gyvt. rendelkezését kell irányadónak tekinteni.  
 

3. Záró rendelkezések 
 

                                                           
4 A 3. § a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-ával módosított szöveg. Hatályos: 2017. január 
1. napjától. 
5  2017. szeptember 1. napjától hatályon kívül helyezte a 14/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
6 A 4. § (1) bekezdése a 15/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. 
Hatályos: 2016. június 27. napjától. 
7 A 4. § (2) bekezdése a 17/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. 
Hatályos: 2016. augusztus 25. napjától. 
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5. §  Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit csak 
a hatályba lépését követően igénybe vett étkezési ellátásra és az annak alapján történő 
térítési díjfizetésre kell alkalmazni.  

 
5/A. § 8  

 
6. § 9 
  
Szőkéné Vadon Edit sk.                Lipták József sk.  
polgármester                        jegyző 
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Záradék: 

 

A rendelet 2016. április 1. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2016. április 1. 

 

           Lipták József sk. 

              jegyző 
 

                                                           
8 Az 5/A. §-t 2017. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

3. §-a.  
9 A 6. §-t 2017. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. 

§-a. 


