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Diósd Város Önkormányzata 23/2008. (XI. 28) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról

[Módosítva a 17/2009. (VIII. 27.), a 2/2011. (II. 11.), a 12/2013. (VII.05.), 16/2013. (VIII.30.), 2/2014. (II.7.), 16
/2015. (X.28.), 11/2016. (III. 31.) , 3/2017. (II. 14.), 4/2017. (II.23.) , 6/2017. (III.30.), 23/2017. (XII.14.)
4/2018. (III. 29.), a 38/2018. (XII. 19.), a 8/2019.(III.29.), a 20/2019. (VII.15.), és a 22/2019. (VIII.9.)
önkormányzati rendeletekkel]
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Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja:
1. § 3
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az önkormányzat által fenntartott, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézmények,
b) a köznevelési intézményekben az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés,
c) az önkormányzat által biztosított személyi gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások
intézményi térítési díjára.
(2)
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2. § 5
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(1) A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását
a) bölcsődei ellátás
b) óvodai nevelés
keretében biztosítja.
(2) A bölcsődei szolgáltatás igénybevételért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjakat a
fenntartó állapítja meg és évente felülvizsgálja.
(3) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott ellátásért intézményi térítési díjként gondozási
díjat és étkezési térítési díjat állapít meg.
a)
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A fizetendő intézményi gondozási térítési díj 750 Ft/fő/nap.

b) Nem kell gondozási térítési díjat fizetni ha
- a gondozási térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után,
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után,
- a három- vagy többgyermekes család gyermeke után,
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Módosította 11/2016. (III. 31.) ör. 1 § - a. Hatályos: 2016. május hó 1. napjától.
Módosította 11/2016. (III. 31.) ör. 2 § - a. Hatályos: 2016. május hó 1. napjától
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Módosította 4/2018. (III.29.) ) ör. 1 § - a. Hatályos: 2018. április hó 1. napjától
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Hatályon kívül helyezte a 8/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2019. április 1. napjától.
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Beiktatta a 12/2013. (VII.05.) ör. 2 § - a. Hatályos: 2013. július hó 6.-tól.
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Módosította 11/2016. (III. 31.) ör. 3 § - a. Hatályos: 2016. május hó 1. napjától.
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Módosította a 8/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2019. április 1. napjától.
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- az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy
gyermekotthonban elhelyezett és az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után.
c) Amennyiben a fizetendő személyi térítési díj a családban az egy főre jutó rendszeres
havi jövedelem 25%-át meghaladná, a gondozási díj összege az étkezésért fizetendő
térítési díj és a család egy főre egy főre jutó rendszeres havi jövedelme 25%-nak a
különbözete.
d)

A gondozási térítési díj 500Ft/nap/fő amennyiben a gyermek olyan családban él,
amelyben igazoltan az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.
3. §
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A napi élelmezési nyersanyag-költségeket, illetve a fizetendő étkezési intézményi térítési
díjakat jelen rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
3/A. § 10,11
3/A. § Az önkormányzat által az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával és az által
fenntartott Szociális Gondozási Központtal kötött szolgáltatási szerződés keretében, a
Szociális Gondozási Központ útján biztosított személyi gondoskodás körébe tartozó
térítésköteles szociális ellátások, azaz a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás és a fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díját, valamint az
önkormányzat által biztosított étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.
4. §
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E rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 23/2006. (IX. 1.) ör.
rendelet hatályát veszti.
Diósd, 2008. november 27.
Spéth Géza
polgármester

Tóth Tivadar
jegyző

A rendeletet egységes szerkezetben kihirdettem 2019. augusztus 9. napján.
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Módosította a 12/2013. (VII.05.) ör. 3 § - a. Hatályos: 2013. július hó 6.-tól.
Módosította a 8/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2019. április 1. napjától.
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Beiktatta a 4/2018. (III.29.) ) ör. 2 § - a. Hatályos: 2018. április hó 1. napjától
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Módosította a 20/2019. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1.§ - a. Hatályos: 2019. augusztus 1. napjától.
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Módosította a 12/2013. (VII.05.) ör. 4 § - a. Hatályos: 2013. július hó 6.-tól.
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Dr. Balogh Pál
jegyző
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23/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

1. Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola gyermekétkeztetés
Önköltség Ft/nap/adag
Megnevezés

Nettó összeg
Ft/nap/adag

Áfa
Ft/nap/adag

Bruttó összeg
Ft/nap/adag

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Térítési díj
összesen

138
483
116

37
130
31

175
613
147

Fizetendő
intézményi
térítési díj
Ft/nap/adag
175
615
145

737

198

935

935

2. Napközi Otthonos Óvoda gyermekétkeztetés
Önköltség Ft/nap/adag
Megnevezés

Nettó összeg
Ft/nap/adag

Áfa
Ft/nap/adag

Bruttó összeg
Ft/nap/adag

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Térítési díj
összesen

138
452
116

37
122
31

175
574
147

Fizetendő
intézményi
térítési díj
Ft/nap/adag
175
575
145

706

190

896

895

3. Zöldfa Bölcsőde gyermekétkeztetés

Megnevezés
Fizetendő intézményi
étkezési térítési díj

Nettó összeg
Ft/fő/nap

Áfa
Ft/fő/nap

Fizetendő intézményi
térítési díj
Ft/nap/adag

413

112

525

4. Zöldfa Bölcsőde időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport és gyermekfelügyelet
térítési díja
Megnevezés
Időszakos
gyermekfelügyelet
Játszócsoport
Gyermekfelügyelet
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Fizetendő intézményi
térítési díj Ft/óra
195 Ft
195 Ft
390 Ft

Módosította: 38/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2019. február 1. napjától.
Módosította a 8/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2019. április 1. napjától.
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Módosította a 22/2019 (VIII.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2019. szeptember 1. napjától
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23/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

1. A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a fogyatékosok
nappali ellátása intézményi térítési díja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.)
önkormányzati rendeletben az ezen ellátásokra megállapított díj.
2. Szociális étkeztetés
Önköltség Ft/nap/adag
Megnevezés

Nettó összeg
Ft/nap/adag

Áfa
Ft/nap/adag

Bruttó összeg
Ft/nap/adag

Ebéd
Kiszállítás
Térítési díj
összesen

713
204

193
56

906
260

Fizetendő
intézményi
térítési díj
Ft/nap/adag
905
260

917

249

1166

1165

A szociális étkeztetés kiszállítással történő igénybe vétele esetén a térítési díj
megállapításakor az étkezés és a kiszállítás díját együttesen kell figyelembe venni.
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Módosította: 38/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos: 2019. február 1. napjától.
Módosította: 20/2019. (VII.15.) önkormányzati rendelet melléklete, hatályos: 2019. augusztus 1. napjától.
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Módosította: 22/2019 (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos: 2019. szeptember 1. napjától
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