
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

4/2016. (II1.31.) önkormányzati rendelete 

 

 

Az óvodai, iskolai, felnőtt és a szociális étkeztetés nyersanyagnormáiról és a fizetendő 

térítési díjakról 

 

 

 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában rögzített jogkörében eljárva - figyelemmel a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) és a 115. § (1) 

bekezdéseire – a fenntartásában lévő Konyha, és – ezen belül óvodai étkeztetés, általános 

iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés, Idősek Klubja ellátotti étkeztetés, valamint munkahelyi 

vendéglátás élelmezési nyersanyagnormáiról és a fizetendő étkezési térítési díjakról, az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata fenntartásában lévő 

Óvoda Intézmény, a Sarkadkeresztúron működő állami köznevelési feladatot ellátó 

intézmény, valamint megállapodás alapján a Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek Szociális 

Intézménye által igénybe vett és az Önkormányzati Konyha által nyújtott étkezési 

szolgáltatásokra. 

 

2. § 

 

(1)     A Képviselő-testület az óvodai étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáját, valamint a 

fizetendő térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Ellátás megnevezése Nyersanyag- 

norma 

ÁFA 27% Fizetendő 

térítési díj 

(Ft) 

Tízórai (T) 45,- 12,- 57,- 

Ebéd (E1) 150,- 41,- 191,- 

Uzsonna (U) 45,- 12,- 57,- 

Összesen: 240,- 65,- 305,- 

 

(2)  A Képviselő-testület 2016. évben egy élelmezési napra 1.080,- Ft/adag 

rezsiköltséget állapít meg, mely 27% ÁFÁ-t tartalmaz. Ebből az óvodáskorúak 

étkeztetésére jutó rezsiköltség 329,- Ft/adag/nap.  
 

(3)  A Képviselő-testület az általános iskolai étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáját, 

valamint a fizetendő térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

 

Ellátás megnevezése Nyersanyag- ÁFA 27% Fizetendő 



norma térítési díj 

(Ft) 

Tízórai (T) 45,- 12,- 57,- 

Ebéd (E2) 210,- 57,- 267,- 

Uzsonna (U) 45,- 12,- 57,- 

Összesen: 300,- 81,- 381,- 

 

 

(4)  A Képviselő-testület 2016. évben egy élelmezési napra 1.080,- Ft rezsiköltséget 

állapít meg, mely 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz. Ebből az általános iskolai étkeztetésekre 

jutó rezsiköltség 411,- Ft/nap.  

 

3. § 

 

(1)  A Képviselő-testület a szociális étkeztetés nyersanyagnormáját és szolgáltatási 

önköltségét, továbbá az intézményi térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Szociális étkezés/adag (Ft) 

Szolgáltatási önköltség összesen: 790,-  

Intézményi térítési díj: 547,- 

 

(2) A szociális étkeztetés személyi térítési díját a Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek 

Szociális Intézmény Vezetője állapítja meg a 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet, 

valamint az 1993. évi III. tv. 114-116. §-ai vonatkozó előírásai alapján. 

 

(3) A szociális étkezésben részesülők után az önkormányzat negyedévente megfizeti a 

Kötegyán-Sarkadkeresztúr Községek Szociális Intézmény részére a kiegészítő 

önkormányzati támogatást (melyek az önköltség és a fizetési térítési díjak 

különbözete) az étkeztetést nyújtó intézménynek. 

 

(4) A Képviselő-testület annak a szociális étkeztetésben részesülő, rászoruló ellátottnak, 

akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

100 %-át (28.500,- Ft alatti jövedelem esetén) a fizetendő személyi térítési díjat 250,- 

Ft/fő/ebéd/nap állapítja meg.  

 

4. § 

 

A Képviselő-testület az Idősek Klubjában az étkeztetés nyersanyagnormáját és szolgáltatási 

önköltségét valamint az intézményi térítési díjat a rendelet 3. §-ban foglaltak szerint állapítja 

meg. 

 

5. § 

 

Az önkormányzat munkavállalói, valamint Sarkadkeresztúr Község Közigazgatási területén 

élők részére az ebéd után fizetendő térítési díj megegyezik az önköltséggel 655,- Ft/adag. 

 

 

 

 

6. § 



 

A külső, vendég étkeztetés nyersanyagnormáját és térítési díját a következők szerint állapítja 

meg a Képviselő-testület: 

 

Vendégétkezés (Ft) 

A vendég étkezés nyersanyagnormája / adag 248,- 

Rezsiköltség 268,- 

Haszon (10%) 51,- 

ÁFA 27 % 153,- 

Fizetendő térítési díj összesen: 720,- 

 

7. § 

 

(1) Az igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjat tárgyhóban, előre, minden hónap 15-ig 

kell megfizetni. 

 

(2) A megrendelt étkezést legkésőbb az igénybevételt megelőző napon 12-óráig lehet 

lemondani az élelmezésvezetőnél. Ellenkező esetben az étkeztetés költsége a megrendelőt 

terheli. 

 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján, 2016. április 1-én lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2/2013. (IV.5.) számú önkormányzati 

rendelet hatályát veszíti. 

 

 

Sarkadkeresztúr, 2016. március 23. 

 

 

 

 

   Bakucz Péter              Szokai Dániel 

    polgármester                   jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve:  

Sarkadkeresztúr, 2016. március 31. 

         Szokai Dániel  

                                                     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 melléklet a 4/2016.(III.31.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

a 2016-ban fizetendő napi térítési díjakról 

 

(a kerekítési szabályok figyelembe vételével) 

 

 

 

Megnevezés Fizetendő térítési díj 

Óvodai ellátottak 305.- Ft 

Iskolai, napközi otthonos ellátottak 380.- Ft 

Iskolai ebéd 280.- Ft 

Szociális étkeztetés 410- Ft 

Felnőtt étkezők 655.- Ft 

Vendégétkezők 720.- Ft 

 
 

 

 


