Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2020.(III.03.) számú
önkormányzati rendelete
a tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
intézményben alkalmazandó intézményi és személyi térítési díjak, továbbá az óvodában,
általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható
élelmezési nyersanyagköltségekről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Tiszasas Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdés és (2) bekezdés e) pontjában
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)
bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében és 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított
ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről szóló
6/2010.(IV. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe a rendelet 1.
melléklete lép.
2. §
Az R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
3.§
Az élelmezési nyersanyagköltségekről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
3/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének helyébe a rendelet 3. számú
melléklete lép.
4.§
Ez a rendelet a 2020. április 01. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Vágner István
polgármester

Czucziné Keresztes Anita
jegyző

5/2020.(III.03.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
„6/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthonának 2020. év április
01. napjától érvényes intézményi térítési díja és személyi térítési díja
1. Szociális étkeztetés
Az intézményi térítési díj szociális étkeztetést igénybe vevők esetén:
-

helyben fogyasztás, illetve elvitel esetén
660,- Ft/ adag

-

lakásra szállítás esetén
690,- Ft/ adag
mely magába foglalja az étel kiszállításának költségét, mely 30,- Ft/adag

2. Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja
-

személyes gondozás térítési díja
500,- Ft/gondozási óra

-

szociális segítés térítési díja
500,- Ft/gondozási óra

3. Nappali ellátás
Nappali ellátás intézményi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők
esetén:
0,- Ft / nap / fő
Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén csak az étkezésért kell térítési
díjat fizetni:

660,- Ft/adag

4. Tartós bentlakásos ellátás
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása intézményi térítési díja
3.333,- Ft/nap

5/2020.(III.03.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
„6/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Belépési hozzájárulás összege

Elhelyezés különálló lakrészben:
( igény szerint 1 illetve 2 ágyas szoba )

2.000.000 Ft/szoba

5/2020.(III.03.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
„3/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

1. számú melléklet:
Az élelmezési nyersanyagnorma összeg az élelmiszer-nyersanyagok mennyisége, valamint az
energia és tápanyagtartalom alapján:
1. Óvodai ellátás

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Napi norma

Nyersanyagérték
(ÁFA nélkül) Ft/adag

Nyersanyagérték
(ÁFA-val) Ft/adag

105,246,101,452,-

133,313,129,575,-

Nyersanyagérték
(ÁFA nélkül) Ft/adag

Nyersanyagérték
(ÁFA-val) Ft/adag

115,273,110,498,-

146,347,139,632,-

Fizetendő térítési
díj
Ft/nap/fő
133,313,129,575,-

2. Iskolai ellátás

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Napi norma

Fizetendő térítési
díj
Ft/nap/fő
146,347,139,632,-

3. Iskolai ellátás – diétás étkeztetés
A diétás ételek a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján más közétkeztetőtől
történő megrendelés által biztosított.

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Fizetendő térítési díj
Ft/nap/fő
273,899,286,1458,-

4. Felnőtt ellátás (szociális étkeztetés, idősek klubja)

Ebéd
Rezsi ktg. 50%
Összesen

Nyersanyagérték
(ÁFA nélkül) Ft/adag

Nyersanyagérték
(ÁFA-val) Ft/adag

392,197,589,-

498,250,748,-

5. A kötelező bent étkezők a felnőtt ellátás 61,5%-át térítik meg.

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Fizetendő térítési díj
Ft/nap/fő
82,460,79,621,-

Fizetendő térítési
díj
Ft/nap/fő
498,250,748,-

