
MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
és a térítési díjakról

Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a.) pontjában és a 92.§ (2)
bekezdés f) pontjában, illetőleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

2.

1.§ (1) Mezőnyárád Község Önkormányzata a következő személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) szociális étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) gyermekjóléti szolgáltatás

e) gyermekek napközbeni ellátása.

(2) A  házi  segítségnyújtást,  a  családsegítést  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  a
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja.

2. Szociális étkeztetés

2.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek.

(2)  Az  Szt.  62.  §  (1)  bekezdése  alkalmazásában  szociálisan  rászorult  személy  jövedelmi
viszonyokra tekintet nélkül, aki

a) a kora miatt, ha a reá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy

b) korkedvezményes, vagy korengedményes  nyugellátásban részesül,
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c) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett
nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

d) a  fogyatékosság  és  pszichiátriai  betegsége  miatt,  ha  a  vonatkozó  orvosi  szakvélemények
alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a
napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

e) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos
igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg
étkeztetést, vagy

f) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat
illetékességi  területét  jelölte  meg,  és  a  hajléktalan  étkeztetésének  hiánya  veszélyezteti  a
hajléktalan életét.

(3)    Az önkormányzat az étkeztetési szolgáltatást a saját közkonyhája által nyújtja.

(4)    Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott
    a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel 
        elvitelét – vagy
    b) intézményből az étel házhozszállításával biztosítja.

(5)  Az  étkeztetés  nyújtásának  konkrét  módjáról  a  szolgáltatást  megállapító  határozatban  kell
rendelkezni.

3.§ (1) A szociális étkeztetés igénybevétele iránti kérelmet  Mezőnyárádi Közös Önkormányzati
Hivatalába kell benyújtani. 

(2) Az étkeztetés  igénybevételére  irányuló  kérelemhez csatolni  kell  a 2.  § (1) bekezdésben
foglalt  feltételek  igazolására  alkalmas  iratot  (orvosi  szakvéleményt,  háziorvosi  igazolást,
szakorvosi igazolást, fogyatékossági támogatást megállapító határozatot).  

4.§ (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete: 625,- Ft+ÁFA/ellátási nap 

(2) A szociális étkeztetésért az igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj összege:

a) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladja meg:

térítési díjat nem kell fizetnie

b) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 101 % - 150 %-a között van:

        335,-Ft+ÁFA/ellátási nap 

c) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 151 % - 300 %-a között van:

        368,-Ft+ÁFA/ellátási nap 
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d) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 301 % -a  fölött  van:

                    402,-Ft+ÁFA/ellátási nap 

(3) Az étel kiszállításáért fizetendő díj: 

          20,-Ft+ÁFA/szállítás  

5. §    A szociális étkeztetés iránti kérelmekben átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt.

3. Gyermekek napközbeni ellátása

6.§ Mezőnyárád Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátásáról az általa fenntartott
óvodában és napközi otthonos konyhán gondoskodik.

7.§ (1)  A gyermekek  napközbeni  ellátásának  intézményi  térítési  díja  az  élelmezés  nyersanyag-
költségének egy ellátottra jutó napi összege:

Élelmezési nyersanyag-
norma

Ft/adag

Térítési díj

Ft/ellátási nap

a) Óvoda 360,-Ft + ÁFA 360,-Ft + ÁFA

b) Napközi 420,-Ft + ÁFA 420,-Ft + ÁFA

c) Menza 260,-Ft + ÁFA 260,-Ft + ÁFA

d) Tízórai 100,-Ft + ÁFA 100,-Ft + ÁFA

(2)Az 1 és 2 gyermekes családban a gyermekek napközbeni  ellátásának intézményi  térítési
díjának összege 30 % kedvezménnyel állapítható meg.

(3)A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmeket a Napközi Otthonos Óvoda, valamint az
Élelmezés vezetőinek kell  benyújtani.

4. Záró rendelkezések

8.§ Ez a rendelet 2016. március 1-én lép hatályba.                                                                          

9.§ Hatályát  veszti  Mezőnyárád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  személyes
gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  és  a  térítési  díjakról   szóló  1/2013.(II.19.)   önkormányzati
rendelet.

Mezőnyárád, 2016. február 3.

Bárdos József Szabolcs                                                                      Várnai Róbert
   polgármester                                                               jegyző           
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Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Mezőnyárád Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2014.  (II.20.)  önkormányzati  rendelet  szerint  a  Mezőnyárádi  Önkormányzati  Hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. február 4-én kihirdetésre került.

PH.

Várnai Róbert
             jegyző
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MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
és a térítési díjakról

Mezőnyárád  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  92.  §-ában,  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

1.§ (1) Mezőnyárád Község Önkormányzata a következő személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) szociális étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) gyermekjóléti szolgáltatás

e) gyermekek napközbeni ellátása.

(4) A  házi  segítségnyújtást,  a  családsegítést  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  a
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja.

5



2. Szociális étkeztetés

2.§ (1) A szociális étkeztetés keretében annak a szociálisan rászorult személynek a legalább napi
egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, aki azt önmaga, illetve eltartottja számára
tartós vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani, mert:

a) 65. életévét betöltötte,

b) I., II., vagy III. csoportba tartozó rokkant, és a háziorvos igazolása alapján átmenetileg
vagy tartósan gondozásra szorul,

c) fogyatékossági támogatásban részesül,

d) pszichiátriai beteg,

e) szenvedélybeteg, vagy

f) hajléktalan. 

(2) Az étkezés biztosítható az étel:

a) helyben fogyasztásával,

b) elvitelének lehetőségével,

c) lakásra szállításával.

3.§ (1)  A  szociális  étkeztetés  igénybevétele  iránti  kérelmet   Mezőnyárád  Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalába kell benyújtani. 

(2) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelemhez csatolni kell a 2. § (1) bekezdésben
foglalt  feltételek  igazolására  alkalmas  iratot  (orvosi  bizottsági  szakvéleményt,  háziorvosi
igazolást, szakorvosi igazolást, fogyatékossági támogatást megállapító határozatot).  

4.§ (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete: 405.- Ft/ellátási nap 

(2) A szociális étkeztetésért az igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj összege:

a) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg:

 300.-Ft+ÁFA/ellátási nap 

b) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 % - 300 %-a között van:

      405.-Ft+ÁFA/ellátási nap 

(3) Az étel kiszállításáért fizetendő díj: 
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                                    150.-Ft+ÁFA/szállítás

5.§ Az szociális étkeztetés iránti kérelmekben átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

3. Gyermekek napközbeni ellátása

6.§ Mezőnyárád Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátásáról az általa fenntartott
óvodában és általános iskolai napköziben gondoskodik.

7.§ (1)  A gyermekek  napközbeni  ellátásának  intézményi  térítési  díja  az  élelmezés  nyersanyag-
költségének egy ellátottra jutó napi összege:

Élelmezési nyersanyag-
norma

Ft/adag

Térítési díj

Ft/ellátási nap

a) Óvoda 320.- Ft + ÁFA 320.- Ft + ÁFA

b) Napközi 375.- Ft + ÁFA 375.- Ft + ÁFA

c) Menza 230.- Ft + ÁFA 230.- Ft + ÁFA

d) Tízórai  95.- Ft + ÁFA  95.- Ft + ÁFA

(4) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmeket az Intézmények Vezetőinek kell
benyújtani.

4. Záró rendelkezések

8.§ Ez a rendelet 2012. február 1-én lép hatályba. 

                                                                         

9.§ Hatályát  veszti  Mezőnyárád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról
és a térítési díjakról  szóló 8/2011.(VIII.30.)  önkormányzati rendelet.

Mezőnyárád, 2012. január 30.

Dr. Horváth László                         Farkas Julianna
   polgármester                                jegyző                                       
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MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
és a térítési díjakról

Mezőnyárád  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  92.  §-ában,  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

1.§ (1) Mezőnyárád Község Önkormányzata a következő személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) szociális étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) gyermekjóléti szolgáltatás

e) gyermekek napközbeni ellátása.

(5) A  házi  segítségnyújtást,  a  családsegítést  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  a
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja.

2. Szociális étkeztetés

2.§ (1) A szociális étkeztetés keretében annak a szociálisan rászorult személynek a legalább napi
egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, aki azt önmaga, illetve eltartottja számára
tartós vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani, mert:

a) 65. életévét betöltötte,

b) I., II., vagy III. csoportba tartozó rokkant, és a háziorvos igazolása alapján átmenetileg
vagy tartósan gondozásra szorul,

c) fogyatékossági támogatásban részesül,

d) pszichiátriai beteg,
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e) szenvedélybeteg, vagy

f) hajléktalan. 

(2) Az étkezés biztosítható az étel:

a) helyben fogyasztásával,

b) elvitelének lehetőségével,

c) lakásra szállításával.

3.§ (1)  A  szociális  étkeztetés  igénybevétele  iránti  kérelmet   Mezőnyárád  Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani. 

(2) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelemhez csatolni kell a 2. § (1) bekezdésben
foglalt  feltételek  igazolására  alkalmas  iratot  (orvosi  bizottsági  szakvéleményt,  háziorvosi
igazolást, szakorvosi igazolást, fogyatékossági támogatást megállapító határozatot).  

4.§ (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete: 615.- Ft/ellátási nap 

(2) A szociális étkeztetésért az igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj összege:

a) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg:

 300.-Ft+ÁFA/ellátási nap 

b) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 % - 300 %-a között van:

      395.-Ft+ÁFA/ellátási nap 

(3) Az étel kiszállításáért fizetendő díj: 

                                    150.-Ft+ÁFA/szállítás

5.§ Az szociális étkeztetés iránti kérelmekben átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

3. Gyermekek napközbeni ellátása

6.§ Mezőnyárád Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátásáról az általa fenntartott
óvodában és általános iskolai napköziben gondoskodik.

7.§ (1)  A gyermekek  napközbeni  ellátásának  intézményi  térítési  díja  az  élelmezés  nyersanyag-
költségének egy ellátottra jutó napi összege:

Élelmezési nyersanyag- Térítési díj
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norma

Ft/adag

Ft/ellátási nap

a) Óvoda 305.- Ft + ÁFA 305.- Ft + ÁFA

b) Napközi 360.- Ft + ÁFA 360.- Ft + ÁFA

c) Menza 220.- Ft + ÁFA 220.- Ft + ÁFA

d) Tízórai  95.- Ft + ÁFA  95.- Ft + ÁFA

(5) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmeket az Intézmények Vezetőinek kell
benyújtani.

4. Záró rendelkezések

8.§ (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba. 

9.§ Hatályát veszti Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
intézményeiben  biztosított   gyermek-  és  szociális  étkeztetés  intézményi  térítési  díjának
megállapításáról szóló 1/2011.(I.24.)  önkormányzati rendelete.

Mezőnyárád, 2011. augusztus 29.

Dr. Horváth László                          Farkas Julianna 
   polgármester                                jegyző                                       

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2011(I.24) önkormányzati rendelete

az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjáról

Mezőnyárád  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.évi
XXXI.törvény (Gyvt.) 29.§-ban, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.
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törvény (Szt)  92.§-ban kapott  felhatalmazás  alapján a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi
LXV.törvény 8.§.(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A rendelet  hatálya  Mezőnyárád  község Önkormányzata  által  biztosított  személyes  gondoskodás
körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki.

2.§.

(1) A gyermekétkeztetést igénybe vevők által fizetendő 
térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege:

Óvodai étkeztetés 305 Ft/nap  +   ÁFA
(napi háromszori étkezés)
Napközis étkeztetés          360 Ft/nap  +    ÁFA
(napi háromszori étkezés)
Menzai étkeztetés   220 Ft/nap  +   ÁFA
(napi egyszeri étkezés)
Tízórai étkeztetés       95 Ft/nap  +    ÁFA 

(2) A személyi térítési díjat az élelmezésvezető az (1)
bekezdés szerinti  díj  összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt.
148.§.(5) bekezdésében foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével állapítja meg.

3.§.

(1) A szociális étkezést igénybe vevők által fizetendő 
intézményi  térítési  díj  a  szolgáltatási  önköltség         (615,-  Ft)  és  a  normatív  állami
hozzájárulás különbözetei alapján

(2)A 2011.évben a szociális étkeztetést igénylők esetében:

a.)Ha az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg a  nyug-
   díjminimum 150 %-át
   a térítési díj 300,- Ft/adag/nap + ÁFA
  
b.)Ha az 1 főre eső jövedelem a nyugdíjminimum  
   150 %-300 % között van
   a térítési díj 395,- Ft/adag/nap + ÁFA

  

(3)A házhoz szállítás költsége 150,-Ft/nap + ÁFA   összeg. 
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(4) A szociális étkezés igénybevételéért fizetendő személyi  térítési díjat az Szt. 116-117.§-ában 
foglaltakra figyelemmel  a Szociális Bizottság állapítja meg. 

4.§. 

(1)E rendelet 2011. február 1-én lép hatályba.

(2)Hatályát veszti Mezőnyárád község Önkormányzata Képviselő-
  testületének az önkormányzat intézményeiben folyó étkeztetés
  térítési díjának megállapításáról szóló 9/2009.(XII.15.)
  önkormányzati rendelete. 

Mezőnyárád, 2011. január 24.

Dr. Horváth László                         Farkas Julianna 
    polgármester                               jegyző
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