
GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
15/2013. (XII.20.)önkormányzati rendelete 

 
Az oktatási intézményekben a gyermekélelmezés során alkalmazandó nyersanyagnorma 

és az étkezési térítési díj megállapításáról  
 
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1)  bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
Törvényben kapott felhatalmazás alapján a közoktatási intézményekben étkező 
gyermekek, az önkormányzati alkalmazottak és  a vendégek étkeztetéséhez szükséges 
nyersanyagnormáról és az étkezésért fizetendő térítési díjakról a következő rendeletet 
alkotja: 

1. § 
 

AZ ÓVODÁBAN ALKALMAZANDÓ NYERSANYAGNORMA ÉS FIZETENDŐ 
TÉRÍTÉSI DÍJ 

 
(1)  A napi háromszori étkezést igénybevevő gyermek esetén  a fizetendő térítési díj     
       316,-Ft/ adag, (nyersanyagnorma), mely az ÁFA összegét magába foglalja.  
       melyből  

• a tízórai     55,-Ft /adag 
• az ebéd   194,-Ft /adag 
• az uzsonna   67,-Ft /adag 

 
 

2. § 
 

AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZANDÓ NYERSANYAGNORMA ÉS FIZETENDŐ 
TÉRÍTÉSI DÍJ 

 
(1)  A napi háromszori étkezést igénybevevő gyermek esetén  a fizetendő térítési díj     
       420,-Ft / adag (nyersanyagnorma), mely az ÁFA összeget magába foglalja.  
       melyből  

• a tízórai     77,-Ft /adag 
• az ebéd   272,-Ft /adag 
• az uzsonna   71,-Ft /adag 

 
. 

3. § 
 

A MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS NYERSANYAGNORMÁJA ÉS TÉRÍTÉSI 
DÍJAI 

 
(1)  Az óvodai és az iskolai alkalmazottak ebéd nyersanyagnormája 272.- Ft /adag,  
       mely az ÁFA összegét magába foglalja.  A tízórai 77,- Ft /adag, mely az ÁFA  
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        összegét magába foglalja. Az uzsonna 71.- Ft/adag, mely az ÁFA összegét  
        magába foglalja 
 
(2)  Az óvodai és az iskolai alkalmazottak (beleértve a konyhai személyzetet is) az   
       igénybevett  étkezésért a nyersanyagnorma plusz  rezsiköltségnek megfelelő   
       összegű térítési díjat  kötelesek  megfizetni a  következők szerint: 

• ebéd                                              272  +  178  =     450- Ft /adag 
• tízórai                                              77  +    50  =     127.- Ft/adag 
• uzsonna                                           71  +    46  =     117,- Ft /adag 

       (az ár az ÁFA összeget magába foglalja) 
 
(3)  Az  önkormányzati költségvetési szervek dolgozói, a közös hivatal dolgozói,  
       valamint  a hitoktatást végző személyek ebéd térítési díja  450,- Ft /adag, 
       melyből a nyersanyagnorma  272,- Ft /adag, mely az ÁFA összegét magába  
       foglalja 
 

4. § 
 

A VENDÉGÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAI 
 

(1)  Az önkormányzattal foglalkoztatási jogviszonyban nem állók ( vendégek) részére  
       biztosított  étkezések térítési díjai:   

• ebéd        542,- Ft + ÁFA/adag (nyersanyagnorma  325,- Ft + ÁFA) 
 

5. § 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

(1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 7/2013. (III. 20.) 

önkormányzati rendelet. 
      (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
                               

Szegedi Ferenc                                                    László Piroska                                    
                    Polgármester                                                             jegyző                                             
 
 
Kihirdetve: 2013. december 20. 
 
 
 
                                                  László Piroska 
                                                       jegyző 
 


