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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2014. (XI.28.) 
Önkormányzat i  RENDELETE 

 
az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról  

 
 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális 
igazgatásról szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59.§ (1) és 62.§ (1) bekezdésében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ (1), 
94.§ (2), 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

Nyersanyagköltség (nyersanyagnorma) 
 
1.§ (1)1 Az óvodai ellátottak 1 napra jutó (tízórai, ebéd, uzsonna) élelmezési nyersanyag-költsége: 402 Ft. 

 
(2)2 Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó (tízórai, ebéd, uzsonna) élelmezési nyersanyagköltsége: 

501 Ft. 
 
(3)3  Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó ebéd élelmezési nyersanyagköltsége: 307 Ft. 
 
(4)4  Felnőtt ebéd 1 napra jutó nyersanyagköltsége: 394 Ft. 
 

Térítési díj 
 
2.§ (1) Az étkezést igénybe vevők által fizetendő napi térítési díjak: 
 

5 Óvodai ellátottak és általános iskolai tanulók: nyersanyagköltség 100%-a + áfa, azaz 
aa) óvodai ellátottak esetén 510 Ft, 
ab) általános iskolai tanulók napi háromszori étkezése esetén a kerekítés szabályai szerint 

635 Ft, általános iskolai tanulók napi egyszeri ebéd étkezése esetén 390 Ft. 
 

b)6 Felnőtt étkezők 614 Ft + áfa, azaz 780 Ft. 
 

c)7 A szociális étkezés intézményi térítési díja: 409 Ft + áfa, azaz a kerekítés szabályai szerint 
520 Ft. 

                                                           
1 Módosította: Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI.14.) önkormányzati 
rendelete. Hatályba lépett: 2018. január 1. 
2 Módosította: Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI.14.) önkormányzati 
rendelete. Hatályba lépett: 2018. január 1. 
3 Módosította: Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI.14.) önkormányzati 
rendelete. Hatályba lépett: 2018. január 1. 
4. Módosította: Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI.14.) önkormányzati 
rendelete. Hatályba lépett: 2018. január 1. 
5 Módosította: Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI.14.) önkormányzati 
rendelete. Hatályba lépett: 2018. január 1. 
6 Módosította: Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI.14.) önkormányzati 
rendelete. Hatályba lépett: 2018. január 1. 
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a) A szociális étkezés személyi térítési díja megegyezik a c) pont szerinti intézményi térítési 
díj összegével, de legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres 1 napra 
számított jövedelmének 30%-a.   

 
b) 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 25 %-ában megállapított 
előállítási és rezsi költség + áfa összegnél. 

 
(2)  A gyermekétkeztetésben résztvevők személyi térítési díját az (1) bekezdés, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§-ban, és 
151.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint az intézményvezető állapítja meg. 

 
(3) 8 

 
Záró rendelkezés 

 
3.§ (1) Ez a rendelet a 2015. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkeztetési ellátás 
nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 21/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete. 

 
 
Tolmács, 2014. november 28. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 
 

 
 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 

2014. november 28-án 
 
 
 

 Torma Andrea 
 jegyző 

                                                                                                                                                                                     
7. Módosította: Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XI.14.) önkormányzati 
rendelete. Hatályba lépett: 2018. január 1. 
8 Hatályon kívül helyezte: Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (XI.29.) 
önkormányzati rendelete. Hatályba lépett: 2017. január 1. 
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a 9/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló rendelet  

 
 

Általános indokolás 
 
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 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. 
 
 

Részletes indokolás 

1-2.§-hoz 
A helyi önkormányzat rendeletben szabályozza az étkeztetési nyersanyagnormákat, valamint a térítési 
díjak összegét. 

 
3.§-hoz 

A rendelet – tekintettel azon törvényi rendelkezésre, hogy díj emelést előíró rendelet legkorábban a 
kihirdetést követő 30. nap léphet hatályba - 2015. január 1-jén lép hatályba, és az új díjtételeket 
meghatározó önkormányzati rendelet hatályba lépésével a korábbi díjtételeket meghatározó 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 


