
 
T E R V E Z E T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2012. (II.28.) önkormányzati rendelete  

a gyermekétkeztetés és felnőtt étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési 
díjáról 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a szociális igazgatásról és 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.   
               Általános rendelkezések 
1. § 
(1) A rendelet hatálya Alsónémedi nagyközség közigazgatási területén az étkezést biztosító 
önkormányzati fenntartásában működő  konyhára és az azt igénybevevőkre terjed ki. 
 
(2) Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat a Széchenyi István Általános Iskola (a 
továbbiakban: iskola) konyháján és a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda melegítőkonyháján 
keresztül biztosítja Alsónémedi településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést, továbbá 
ellátja a szociális étkeztetéssel, munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.  
  

Gyermek étkeztetés 
 2. § 

(1) A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.  
 

(2) Gyermekétkeztetés: óvodai ellátás, iskolai menza, napközi.  
 

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségnek egy ellátottra jutó napi összege.  

 
(4) A gyermekétkeztetés egy ellátottra  jutó napi normáját  (nyersanyagköltségét) e  

rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.   
 

(5) A térítési díj a  (4)  bekezdésben  foglalt  összeg,  növelve  a  mindenkori ÁFA  
törvényben előírt általános forgalmi adóval. 

 
(6) A személyi térítési díjat  az  intézményvezető  az  (5)  bekezdés  szerinti  napi  

összeg,  az igénybe vett étkezések száma, valamint a Gyermekek védelméről szóló 
1997. évi XXXI.  törvényben  foglalt  normatív kedvezmények figyelembe vételével 
állapítja meg.  

 
(7) A térítési díjakat legkésőbb a tárgyhót megelőző hó 25. napjáig az  oktatási és 

nevelési intézményekben,  készpénzben, számlaadási kötelezettség mellett kell 
megfizetni. 

 
 



Felnőtt étkeztetés 
3. § 

(1) A felnőtt étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatban  felmerült  egyéb 
költségnek (rezsi költség) az egy ellátottra jutó napi összege.  

 
(2) A felnőtt étkeztetéshez tartozó  rezsiköltséget e rendelet melléklete tartalmazza. 

 
(3) A térítési díj az (1) bekezdésben foglalt összeg, növelve a mindenkori ÁFA 

törvényben előírt általános forgalmi adó összegével.  
 

(4) A felnőtt étkeztetés egy ellátottra jutó nyersanyagköltségét  e rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza.  

 
(5) A felnőtt étkezés keretében a konyha:  

a, munkahelyi étkezést  
b, szociális étkezést  
c, vendég étkezést biztosít.  

 
 Szociális étkeztetés 

4. § 
(1) Szociális  étkezésre  az  igénylő  a  mindenkor  hatályos  helyi  szociális  rendeletben 

meghatározott feltételek megléte esetén jogosult.  
 

(2) A  szociális  étkezők  személyi  térítési  díjának  alapja  a  3.§  (3)  bekezdésében 
meghatározott  összeg. 

 
(3) A szociális étkező által fizetendő  térítés jövedelemtől függő mértékét a helyi 

szociális rendelet tartalmazza. 
 

(4) A szociális étkező személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az 
igénybevételi napok és  a Polgármesteri Hivatal által kiállított hatósági bizonyítvány 
alapján. 

 
Vendég étkeztetés 

 
5. § 

(1) Az iskolai  konyha szabad kapacitása erejéig vendég étkezést is jogosult 
biztosítani.  

 
(2) A vendég étkezésért fizetendő díjat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

  
 
                 Vegyes rendelkezések 
6.§. 

(1) A 3.§ (5) bekezdés a, és b, pontjában foglalt felnőtt étkeztetés esetén a térítési díjat a 
tárgyhó 10-ig kell megfizetni az iskolai konyha élelmezésvezetőjénél. 

 
(2) A 3.§.(5) bekezdés c, pontja esetében a díjat az igénybevétellel egyidejűleg kell 

megfizetni. 



 
 
7.§. 

(1) Az önkormányzat dolgozóinak a munkahelyi étkeztetéshez a cafetéria rendszer 
keretében támogatást biztosít. 

 
(2) A  cafetéria  keret összegét az éves költségvetési rendelet, az eljárási szabályokat az 

önkormányzat cafetéria szabályzata rögzíti. 
 

 
     Záró rendelkezések 
 
8.§. 

(1) E rendelet 2012. március l-én lép hatályba 
 
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg az étkezési térítési díjak megállapításáról és az 

étkezési hozzájárulásról szóló 25/2010.(XII.20.) rendelet, valamint a módosítására 
kiadott 1/2011.(I.13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
 

 
Vincze József    Dr. Percze Tünde 
polgármester                                             jegyző 

 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: …………………………………. 
    Dr. Percze Tünde 
           Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       1. sz. melléklet  
          
          

    Összesen 
    

Nyersanyag- 
költség Rezsimérték 

ÁFA  27 % 
(igen: X) Új Eddigi 

                
1. Óvodai ellátott 
gyermek             
                
Tízórai               
Ebéd               
Uzsonna               
                
Összesen     330  0  X nincs változás 
                    
2. Óvodai dolgozó             
                
Tízórai, ebéd és uzsonna             
                
Összesen     330  55%  X 650 636 
                
3. Iskolai ellátott 
gyermek                 
                
Tízórai    88          
Ebéd    264          
Uzsonna    88          
Összesen     440  0  X nincs változás 
                
4. Felnıtt étkezés (ebéd)   374    55%   X 736 757 
                    
5. Vendég étkezés   374   70%  X 807 800 
      (ebéd)                    

 


