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Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 

az étkezési nyersanyag-költségek, és intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

A képviselő-testület Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115 §-a alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

Általános rendelkezések 

1.§ 

 

A rendelet hatálya Nógrádmegyer Község Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodás körébe 

tartozó gyermekétkeztetése, szociális szolgáltatásra, munkahelyi étkeztetésre terjed ki. 

 

Nyersanyag-költségek 

2.§. 

 

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat által működtetett konyháról kiszolgáltatott élelmezés 

nyersanyag-költségét ( a továbbiakban nyersanyagnorma ) a képviselő-testület az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

(1) A Napsugár Óvodában ellátott gyermekek 

     napi háromszori étkeztetésének nyersanyagnormája 322.-Ft 

     - tízórai  61.-Ft 

     - ebéd 213.-Ft 

     - uzsonna 48.-Ft 

 

(2) Mikszáth Kálmán Általános Iskolában a gyermekek 

       napi háromszori étkeztetésének nyersanyagnormája 398.-Ft 

     - tízórai 75.-Ft 

     - ebéd 263.-Ft 

     - uzsonna 60.-Ft 

 

(3)  Az idősek klubjában  szociális étkezést igénybevevők nyersanyagnormája  

     - egyszeri étkezés: ebéd                                          273 ft 

 

(4) Az Idősek Otthona lakóinak napi háromszori étkezést igénybevevők 

     nyersanyagnormája   440 ft 

         - reggeli   66 ft 

        - ebéd   273 ft 

        - vacsora  101 ft 

 

(5) Az óvodai, iskolai, intézményi dolgozók, vendég és szociális étkezők nyersanyagnormája   413 ft 

         - tízórai                                                                                                                78 ft 

         - ebéd    273 ft 

         - uzsonna                                                                                                              62 ft        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(6) Az óvodai, iskolai, intézményi dolgozók, a vendég és szociális étkezők nyersanyagnorma megoszlása %-os 

arányban az alábbi: 

                           tízórai                 19 % 

                           ebéd                    66 % 

                           uzsonna              15 % 

                           Összesen:          100 % 
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 (7) Az idősek otthona lakóinak nyersanyagnorma megoszlása %-os arányban az alábbi: 

                           tízórai                 15 % 

                           ebéd                    62 % 

                           uzsonna              23 % 

                           Összesen:          100 % 

Intézményi térítési díjak 

3.§. 

 

Virágsziget Szociális  Központ 

Idősek Otthona ellátási ágban 

 

(1) A szociális törvény 115 § (1) bekezdése szerint számított térítési díj: 81.000.-Ft/fő/hó  2700.-Ft/nap 

    ( a bentlakásos intézményben a teljes ellátás díja ).  

 

Idősek Klubja ellátási ágban 

4. § 

 

(1) Az Idősek Klubja szolgáltatásait és étkezést igénybevevők számára 

a) A szolgáltatás térítési díja 20.-Ft/nap 

      b) A szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés térítési díja .451.- ft /nap        

 

Házi segítségnyújtás 

5.§ 

 

    (1) A házi segítségnyújtás egy ellátási órára jutó intézményi térítési díja 197.-. Ft/óra 

    (2) A Képviselő-testület méltányossági jogkörében eljárva – a házi segítségnyújtás 

          óradíját egységesen 80.-Ft/fő összegben állapítja meg. 

 

Szociális étkeztetés 

6. § 

 

     (1) A szociális étkeztetés egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj   451.- Ft/adag 

     (2) Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj kiszállítással                           551.-Ft/adag    

     (3) A Képviselő-testület méltányossági jogkörében eljárva – a szociális étkeztetés egy 

          Ellátási napra jutó intézményi térítési díját 451 ft/adag  összegben állapítja meg. 

          ( nyersanyagnorma 130 %-os rezsiköltséggel számolva + áfa )  

(2) Az egy ellátási napra jutó kiszállítással történő intézményi térítési díj esetén a szállítási  

költségét a Képviselő- testület átvállalja. 

 

Általános Iskola és Óvoda 

7.§ 

 

(1) Az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díja  

          -   háromszori étkezésnél                                409.-Ft 

          -   tízórai                                                            77.-Ft 

          -   ebéd                                                             271.-Ft 

          -   uzsonna                                                         61.-Ft 

     ( a nyersanyagköltség + 27 %-os áfa. ) 

 

(2) Általános iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 

          - háromszori étkezésnél                                  505.-Ft 

         -  tízórai                                                            95.-Ft 

         -  ebéd                                                             334.-Ft 

         -  uzsonna                                                          76.-Ft 

    ( a nyersanyagköltség + 27 %-os áfa. ) 
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Munkahelyi és vendégétkeztetés 

8.§ 

 

(1) Az önkormányzati intézmények, a helyi általános iskola dolgozói intézményi térítési díja  

           - tízórai   99 ft 

           - ebéd    347 ft 

           - uzsonna                                                                                                  79 ft 

      ( a nyersanyagköltsége  27  %-os áfával számolva) 

 

(2)A külső, vendég étkezők intézményi térítési díja    

          - tízórai 178 ft 

          - ebéd  624 ft 

          - uzsonna                                                                                             142 ft 

      ( a nyersanyagköltség 180 %-os rezsiköltséggel és 27 %-os áfával számolva. ) 

 

8.§. 

 

A konyhai hulladék elvitelének díja naponta és literenként 25 Ft, amely az áfát is tartalmazza 

 

10.§ 

 

Más gazdálkodó, illetve költségvetési szerv részére ételkiadást az intézménytípusonként  

megállapított nyersanyagköltség 27 %-kal emelt összegére vetített 

- 170 %-os rezsivel – szállítás nélkül 

- 180 %-os rezsivel – szállítással együtt. 

számolva vállalunk. 

11.§. 

 

(1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. 

(2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a képviselő-testület többször módosított 1/2012. (I.25.) 

önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

 

Nógrádmegyer, 2015. február 26. 

 

 

 

 

                        Verbói Gábor                                                                dr. Verbói Mária 

                         Polgármester                                                                       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

2015. február 27. 

 

    Dr. Verbói Mária jegyző 


