
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete

az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 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) 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) Az óvodai ellátottak 1 napra jutó (tízórai, ebéd, uzsonna) élelmezési nyersanyagköltsége: 278
Ft.

(2) Az  általános  iskolai  tanulók  1  napra  jutó  (tízórai,  ebéd,  uzsonna)  élelmezési
nyersanyagköltsége: 374 Ft.

(3) Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó ebéd élelmezési nyersanyagköltsége: 225 Ft.

(4) Felnőtt ebéd 1 napra jutó nyersanyagköltsége: 274 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 étkezők:

 intézményi dolgozó: 438 Ft + Áfa

 egyéb: 602 Ft + Áfa

c) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 378 Ft + Áfa.

d) A  c)  pontban  meghatározott  szociális  étkezés  intézményi  térítési  díjból  az
önkormányzat kedvezményt biztosít.

e) A kedvezménnyel csökkentett személyi térítési díj mértéke:

Étkezés
Ft/adag

Kiszállítással
Ft/nap

1. Akinek családjában a megállapított egy főre eső
jövedelem  a  nyugdíjminimum  150  %-t  nem
haladja meg:

410,- 465,-

2. Akinek családjában a megállapított egy főre eső
jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-
a között van:

430,- 495,-

(2) Az ebédkihordásért fizetendő személyi térítési díj kihordási helyenként 55 Ft+Áfa.

(3) 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.



(4) Az  (1)  bekezdésben  megállapított  térítési  díjak  kerekítés  szabályai  szerint  megállapított
összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A szociális étkezés szolgáltatási önköltség kiszámítását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3. §

Az étkeztetésért  és  az  étkeztetésért  kiszállítási  díjjal  fizetendő  általános  forgalmi  adóval  növelt
személyi térítési díj, amely az élelmezési térítés és az igénybe vett érkezések számának szorzata
nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személyi havi jövedelmének 30 %-át.

4. §

(1) A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg hatályon  kívül helyezi  az intézményi  nyersanyag
költségeiről  és  térítési  díjakról  szóló  5/2011.  (IV.01.)  önkormányzati  rendelet  és  az  azt
módosító 10/2011. (V.20.), 11/2011. (VII.01.),  2/2012. (I.27.), 16/2012. (VIII.10.), 2/2013.
(II.01.) önkormányzati rendeleteket.

Ludányhalászi, 2015. március

Kovács Imre Kereszti Márta
polgármester jegyző

Rendelet kihirdetve!

Ludányhalászi, 2015. március 27.

Kereszti Márta
jegyző



5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet
1. sz. melléklete

Intézményi térítési díjak

Térítési díjak
Ft/nap

áfa nélkül
ÁFA

Ft/nap
áfával

Kerekítés
szabályai

szerinti díj
1. óvodás gyermek 278,- 75,- 353,- 355,-
2. napközis gyermek 374,- 101,- 475,- 475,-
3. menzás gyermek 225,- 61,- 475,- 475,-
4. intézményi dolgozó 438,- 118,- 556,- 555,-
5. vendég 602,- 163,- 765,- 765,-



5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet
2. sz. melléklete

I. A szociális étkeztetés 2015. évi intézményi térítési díjának meghatározása:

 A 2015. évi költségvetésben az étkeztetéssel kapcsolatos költsége

konyha összes költsége: 16.137.868,- Ft

óvodások nyersanyagköltsége áfával – 2.907.906,- Ft

13.229.962,- Ft

 Éves tervezett ételadag

óvodai étkeztetés 9.785 adag

iskolai étkeztetés 17.945 adag

intézményi alkalmazottak 3.200 adag

szociális étkezők 9.240 adag

40.170 adag

 Egy adagra vetített étkeztetéssel kapcsolatos rezsi költség

13.229.962 Ft/40.170 adag = 329 Ft/adag

 2015. évi költségvetésben a szociális nyersanyagnormája 292 Ft.

 Szolgáltatási önköltség összesen:

rezsi költség: 329,- Ft

nyersanyagnorma: 292,- Ft

621,- Ft

A szociális étkezés intézményi térítési díja (ÁFÁ-val) 480 Ft/fő/nap.

II. A szociális étkezés keretén belül ebéd házhoz szállítás 2015. évi intézményi térítési díjának
meghatározása:

 2015. évi költségvetésben a szociális étkeztetés szállítási költsége

603.250 Ft/év

 Egy kiszállítási helyre jutó napi bruttó szállítási költség

2.403 Ft/nap; 33 kiszállítási hely = 72,83 Ft/kiszállítási hely

 Szállítási költség önöltsége kerekítve: 70 Ft/kiszállítási hely

A szociális étkeztetés kiszállítás intézmény térítési díja (ÁFÁ-val) 70 Ft/kiszállítási hely


