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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2019. (XI.21.) 
RENDELETE 

 
az étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 

 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és 92.§ (2) bekezdés f) pontjában, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkeztetési ellátás 
nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 9/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ (1) Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkeztetési ellátás 
nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 9/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„1.§ (1) Az óvodai ellátottak 1 napra jutó (tízórai, ebéd, uzsonna) élelmezési nyersanyag-költsége áfa 

nélkül 437 Ft. 
 

(2) Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó (tízórai, ebéd, uzsonna) élelmezési nyersanyag-költsége 
áfa nélkül 543 Ft. 

 
(3)  Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó ebéd élelmezési nyersanyag-költsége áfa nélkül 343 Ft. 
 
(4)  Felnőtt ebéd 1 napra jutó nyersanyag-költsége áfa nélkül 425 Ft.” 

  
 

(2) A Rendelet 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„a) Óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók: nyersanyagköltség 100%-a + áfa, azaz 
aa) óvodai ellátottak 437 Ft + Áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 555 Ft, 
ab) általános iskolai tanulók napi háromszori étkezés esetén 543 Ft + Áfa, azaz a kerekítés 
szabályai szerint 690 Ft, 
ac) általános iskolai tanulók napi egyszeri ebéd étkezése esetén 343 Ft + Áfa, azaz a kerekítés 
szabályai szerint 435 Ft. 

 
b) Felnőtt étkezők 693 Ft + áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 880 Ft. 

 
 c) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 449 Ft + áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 570 

Ft.” 
 

2.§ Ez a rendelet a 2020. január 1-jén lép hatályba. 
 

Tolmács, 2019. november 19. 
 
 
 Hajnis Ferenc  Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester  jegyző helyettes 

 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2019. november 21-én. 

 
 Henczné Hekli Bernadett 
 jegyző helyettes 
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az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról szóló 

8/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
 

 
 

Általános indokolás 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése 
alapján a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeltet alkot. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Tr.) 2.§ (1) bekezdése értelmében a fenntartó a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg. 
A Tr. 3.§ (4) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 
forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. 
törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 
 
 
 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 
A helyi önkormányzat rendeletben szabályozza az étkeztetési nyersanyagnormákat és térítési díjakat. 
A térítési díjak a kerekítési szabályok figyelembe vételével kerülnek meghatározásra. 

 
2.§-hoz 

A rendelet – tekintettel arra a törvényi szabályozásra, hogy fizetési kötelezettséget növelő szabályozás 
esetén a hatályba lépésre legkorábban a kihirdetést követő 30 napot követően kerülhet sor –  2020. 
január 1-jén lép hatályba, majd a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdése 
értelmében a hatályba lépést követő napon – miután a módosítás beépül az alaprendeletbe - hatályát 
veszti. 

. 
 


