Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (III.9.)
Önkormányzati RENDELETE
az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdésében, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Szt. 59.§ (1) és
62.§ (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 41.§ (1), 94.§ (2), 147.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Nyersanyagköltség (nyersanyagnorma)
1.§ (1) Az óvodai ellátottak 1 napra jutó élelmezési nyersanyagköltsége:
a) tízórai: 63 Ft
b) ebéd: 190 Ft
c) uzsonna: 63 Ft.
(2) Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó élelmezési nyersanyagköltsége:
a) tízórai: 95 Ft
b) ebéd: 244 Ft
c) uzsonna: 95 Ft.
(3) Felnőtt ebéd 1 napra jutó nyersanyagköltsége: 306 Ft.
Térítési díj
2.§ (1) Az étkezést igénybe vevők által fizetendő napi térítési díjak:
a) Óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók: nyersanyagköltség 100 %-a + áfa.
b) Felnőtt és középiskolai tanulók ebéd: nyersanyagköltség + a nyersanyagköltség 70
%-ában megállapított előállítási és rezsi költség + áfa.
c) Intézményi konyhai-, óvodai dolgozók: iskolai tanulók részére megállapított tízórai
és uzsonna, valamint a felnőtt ebéd nyersanyagköltségének 100 %-a + áfa.
d) A szociális étkezés intézményi térítési díja: a felnőtt ebéd nyersanyagköltsége + a
nyersanyagköltség 47%-ában megállapított előállítási és rezsi költség + áfa. A
szociális étkezés után fizetendő személyi térítési díj az 1. számú mellékletben
meghatározott jövedelmi kategóriák szerint, az ellátást igénylő családjában az egy
főre jutó havi jövedelem alapján kerül meghatározásra.
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e) Az intézményvezető felhatalmazást kap a gyermekek nyári táborozása esetén az
igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díj megállapítására, mely térítési díj nem
lehet alacsonyabb a nyersanyagköltség + a nyersanyagköltség 47 %-ában
megállapított előállítási és rezsi költség + áfa összegnél.
(2) A gyermekétkeztetésben résztvevők személyi térítési díját az (1) bekezdés, valamint a
Gyvt. 148.§-ban foglaltak szerint az intézményvezető állapítja meg.
(3) Az ebédkihordásért fizetendő személyi térítési díj a jövedelmi viszonyoktól függetlenül
ebéd-adagonként 100 Ft.
Záró rendelkezés
4.§ (1) Ez a rendelet a 2011. március 16-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekétkeztetés és szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló
14/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete.
Tolmács, 2011. március 9.
Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve:
2011. március 9-én
Torma Andrea
körjegyző
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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2011. (III.9.) rendeletének
1. számú melléklete
A szociális étkezés személyi térítési díja

Kategória

A szociális étkezés nettó (áfa
nélküli) személyi térítési díja a
szociális étkezők intézményi térítési
díjának %-ában (Ft/ebéd)

Jövedelem

I.

Nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el

II.

Nyugdíjminimum 150 %-a felett

68 %-a
83 %-a
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