
V. sz. melléklet 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete  

az étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról  

szóló 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakba: Szt.) 92. § (1) bekezdésében, valamint a 

gyermekek védelméről és 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. 

 

 

1. § A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezési ellátásról 

szóló módosított 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § 

(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

 

 

 Nyersanyagköltség Ft/nap 

áfa nélkül 

ÁFA 

27 % 

Ft/nap 

áfával 

1. óvodás gyermek 234.- 63.- 297.- 

2. napközis gyermek 253.- 68.- 321.- 

3. menzás gyermek 190.- 51.- 241.- 

4. intézményi 

alkalmazottak 

-ebéd 

253.- 68.- 321.- 

5. nyári 

gyermekétkeztetés 

190.- 51.- 241.- 

6. szociális 

étkezés 

230.- 62.- 292.- 

 

 

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

 

 

  Étkezés 

Ft/adag 
Kiszállítással 

Ft/nap 

1. Akinek családjában a megállapított egy főre eső jövedelme a 

Nyugdíjminimum 150%-t nem haladja meg: 

410.- 465.- 

2. Akinek családjában a megállapított egy főre eső jövedelme a 

Nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között van: 

430.- 495.- 

 

 

3. § A Rendelet 1. sz. melléklete  helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

4. § A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 

 

 

 



 

 

5. § A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit a 

2012.-ben esedékes térítési díjak megállapítása során már alkalmazni kell. 

 

Ludányhalászi, 2012. január 

 

 

 

 

  Kovács Imre sk.         Kereszti Márta sk. 

     polgármester      jegyző 

 

 

 

Rendelet kihirdetve. 

 

 

Ludányhalászi, 2012. január 27. 

 

 

 

        Kereszti Márta 

              jegyző 

 



1. sz. melléklet 

1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelethez 

 

5/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet 

1. sz. melléklete 

 

Intézményi térítési díjak 

 

 

 

 Térítési díjak Ft/nap 

áfa nélkül 

ÁFA 

27% 

Ft/nap 

áfával 

Kerekítés szabályai 

szerint 

1. óvodás gyermek 234.- 63.- 297.- 295.- 

2. napközis gyermek 253.- 68.- 321.- 320.- 

3. menzás gyermek 190.- 51.- 241.- 240.- 

4. saját dolgozó 405.- 109.- 514.- 515.- 

5. külső 560.- 151.- 711.- 710.- 

 



2. sz. melléklet 

1./2012.(1.27.) önkormányzati rendelethez 

 

5/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet 

2. sz. melléklete 

 

 

Szociális étkezés és kiszállítás térítési díja 

 

 

Szociális étkezés 

 

- 2010. évi étkeztetés önköltsége     598 Ft/adag 

(nyersanyagnorma + rezsi költség) 

        230 Ft + 368 Ft 

 

- 2011. évi normatív támogatás 

egy étel adagra jutó összege               -2551 Ft/adag 

     (550.360.-Ft/év  / 251 munkanap) 

 _______________________________  

- Térítési díj        377 Ft/adag 

 

- 25% ÁFA                   102 Ft/adag 

 

Szociális étkezés térítési díja      478 Ft/adag 

 

Szociális étkezés térítési díja 

a kerekítés szabályai szerint      480 Ft/adag 

 

 

Ebéd szállítás: 

 

Tervezett ellátotti létszám 2011. évben 37 fő 

Szállítási önköltség 2010 évben: 509.363 Ft 

Egy ételadagra eső költség: 54,85 Ft / adag kerekítve: 55 Ft/adag 

 

Szociális étkezés és kiszállítás térítési díja 

 

Szociális étkezés díja  377 Ft/adag 

Szállítás díja     55 Ft/adag 

Összesen    432 Ft/adag 

27 % ÁFA    117 Ft/adag 

Térítési díj összesen  549 Ft/adag 

 

Szociális étkeztetés és kiszállítás 550 Ft/adag 

Térítési díja a kerekítés szabályai szerint. 

 



 

IV. sz. melléklet 

 

 

Előterjesztés 

az étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szóló 

rendelet módosítására 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az ÁFA törvény – 2007. évi CXXVII. tv. – 82. §. (1) bekezdése alapján 2012. 

január 1-től az általános forgalmi adó mértéke az adó alapjának 27 %-a. 

Az ÁFA mértékének változása miatt szükséges a nyersanyagnorma és az 

intézményi térítési díjak módosítása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztéshez 

melléklet rendelet tervezetet és azt fogadja el. 

 

 

 

Ludányhalászi, 2012. január 

 

 

 

        Kovács Imre 

        Polgármester 

 



 

 
Indokolás 

a 2/2012. (I.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Általános indokolás 

 

A jelenleg hatályos Ludányhalászi Községi Önkormányzat által finanszírozott 

intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és intézményi térítési díjak módosítását az 

általános forgalmi adó 25%-ról 27%-ra történő emelése indokolja 

 

 

Részletes indokolás 

 

     a rendelet 1 . §-ához 

 

A rendelet ezen szakasza nyersanyagköltsége az ÁFA emelkedés miatti módosítását 

tartalmazza. 

 

     a rendelet 2 . §-ához 

 

A rendelet a kedvezmények csökkentett személyi térítési díj ÁFA emelkedése miatti 

módosítását tartalmazza. 

 

     a rendelet 3 . §-ához 

 

Az intézményi térítési díjak módosítását tartalmazza. 

 

     a rendelet 4 .§ -ához 

 

A szociális étkezés és kiszállítás térítési díj módosítását tartalmazza. 

 

a rendelet 5. § -ához 

 

Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz. 



 

 

 

 

 

Tájékoztatás 

az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az 2/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete 

 

 

 

I. Jogszabály megalkotásának szükségessége 

 

Az ÁFA mértékének emelkedése miatt szükséges a nyersanyagköltség és a térítési díja 

módosítása. 

 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

 

A nyersanyagnorma és az intézményi térítési díj ÁFA változás miatti emelkedésének 

társadalmi hatása nincs. 

 

 

III. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A díjemelés a költségvetésben többletbevételt jelent, azonban a nyersanyagnorma is 

hasonló mértékben változik. 

 

 

IV. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 

 

 

A rendelet bevezetése újabb adminisztratív terhet nem jelent. 


