Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel módosított
10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjakról egységes szerkezetben
Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (8) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbi rendeletet fogadja el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Erdőkertes község közigazgatási területén a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe (óvoda, általános iskola), és ezzel
kapcsolatos feladatellátási szerződéssel rendelkező szervekre és szervezetekre, az önkormányzati
intézmények alkalmazottaira (továbbiakban: alkalmazotti étkeztetés).
Erdőkertes Község Önkormányzata az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal üzemeltetésében
működő konyháján keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést és a
munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.
Gyermek étkeztetés
2. § (1) Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik a települési önkormányzat az
általa fenntartott óvodában és iskolában az óvodás gyermekek és a tanulók számára az óvodai
nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két
további étkezést.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg,
melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(3) A gyermekétkeztetés egy ellátottra jutó napi nyersanyagköltségét e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(4) Az intézményi térítési díj a (3) bekezdésben foglalt összeg, növelve a mindenkori ÁFA
törvényben előírt általános forgalmi adóval, melynek napi összegét e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
(5) A személyi térítési díj a (4) bekezdés szerinti napi összeg, az igénybe vett étkezések száma,
valamint a Gyvt.-ben foglalt normatív kedvezmények figyelembevételével kerül megállapításra.
(6) A személyi térítési díjat legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig egy havi
időtartamra, előre kell megfizetni.
(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybe vevő
a) betegsége,
b) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.
(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délelőtt 11 óráig kell írásban, vagy
telefonon lemondani az önkormányzati intézményben az intézményvezető által kijelölt étkezési
felelősnél, aki a lemondásokat legkésőbb a bejelentés napján 11 óráig továbbítja az
élelmezésvezetőnek. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a
bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
(9) Az előre befizetett étkezési térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani, ha az
igénybe vevő,
a) a díjfizetés alól mentesül,
b) az étkezés igénybevételét a (7) és (8) bekezdésben foglaltak szerint átmenetileg lemondta,
bejelentette.
(10) Az étkeztetés részleges igénybevételére is van mód, melyek intézményi térítési díjait e
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Alkalmazotti étkeztetés
3. § (1) A felnőtt étkezés keretében a konyha alkalmazotti étkezést biztosít helyben fogyasztási
jelleggel.
(2) Az alkalmazotti étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatban felmerült egyéb költségnek (rezsi
költség) az egy ellátottra jutó napi összege.
(3) Az alkalmazotti étkeztetés nyersanyag- és rezsiköltségét e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(4) Az alkalmazotti intézményi térítési díj a (3) bekezdésben foglalt összeg, növelve a mindenkori
ÁFA törvényben előírt általános forgalmi adóval, melynek napi összegét e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
(5) Az alkalmazotti személyi térítési díj a (4) bekezdés szerinti napi összeg és az igénybe vett
étkezések számának figyelembevételével kerül megállapításra.
(6) Az alkalmazotti személyi térítési díjat legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig egy
havi időtartamra, előre kell megfizetni.
Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet a 2018. október 1. napján lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben „a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve e törvények végrehajtására
kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Erdőkertes Önkormányzat Képviselőtestületének az étkezési-, valamint a házi segítségnyújtási térítési díjak megállapításáról szóló
16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 13/2014. (XII. 18.) és
7/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete.
(4) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Erdőkertes, 2018. szeptember 13.
Dr. Pásztor László sk.
polgármester

Fehér Ágota sk.
jegyző

Záradék!
A rendelet 2018. szeptember 17-én kihirdetve.
Erdőkertes, 2018. szeptember 17.
Fehér Ágota sk.
jegyző
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben 2018. december 4-én kihirdetve.
Erdőkertes, 2018. december 4.
Fehér Ágota
jegyző

1. Melléklet a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez1

Egy ellátottra jutó nyersanyag- és rezsiköltségek
Egy ellátottra jutó nyersanyag- és rezsiköltségek

nyersanyag
FT

rezsi
FT

ÓVODA
TÍZÓRAI
EBÉD
UZSONNA

85
185
85

3* ÉTKEZŐ ÖSSZESEN
NETTÓ

355

TÍZÓRAI
EBÉD
UZSONNA

85
220
85

3* ÉTKEZŐ ÖSSZESEN
NETTÓ

390

TÍZÓRAI
EBÉD
UZSONNA

90
260
90

ISKOLA ALSÓ

ISKOLA FELSŐ

3* ÉTKEZŐ ÖSSZESEN
NETTÓ

440

ALKALMAZOTT
NYERSANYAG
REZSI
ebéd nettó

1
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300
150
450

2. Melléklet a 10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez2

Intézményi térítési díj
Térítési díj

bruttó
FT

ÓVODA
TÍZÓRAI
EBÉD
UZSONNA
3* ÉTKEZŐ ÖSSZESEN

108
235
108

TÍZÓRAI
EBÉD
UZSONNA
3* ÉTKEZŐ ÖSSZESEN

108
279
108

TÍZÓRAI
EBÉD
UZSONNA
3* ÉTKEZŐ ÖSSZESEN

114
330
114

451

ISKOLA ALSÓ

495

ISKOLA FELSŐ

559

ALKALMAZOTT
ebéd
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