
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2017. (V.29.) számú 

önkormányzati rendelete 
az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható 

élelmezési nyersanyagköltségekről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
3/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tiszasas Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  29. § (1)  bekezdés és (2) bekezdés e) pontjában 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  92. § (1) 
bekezdés a) pontjában és 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Az élelmezési nyersanyagköltségekről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
3/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. számú 
melléklete lép. 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet  a 2017. július 01. napján lép hatályba és 2017. július 02. napján hatályát veszti.      
 

 
      

                        Gyói Gábor                                                                  dr. Babák Zoltán 
                       polgármester                                                                         jegyző 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



1. számú melléklet: 
 
Az élelmezési nyersanyagnorma összeg az élelmiszer-nyersanyagok mennyisége, valamint az 
energia és tápanyagtartalom alapján: 
 
1. Óvodai ellátás 
 
 Nyersanyagérték 

(ÁFA nélkül) Ft/adag 
Nyersanyagérték 

(ÁFA-val) Ft/adag 
Fizetendő térítési díj 

Ft/nap/fő 
Tízórai 72,- 91,- 91,- 
Ebéd  205,- 260,- 260,- 
Uzsonna 70,- 89,- 89,- 
Napi norma 347,- 440,- 440,- 
 
2. Iskolai ellátás 
 
 Nyersanyagérték 

(ÁFA nélkül) Ft/adag 
Nyersanyagérték 

(ÁFA-val) Ft/adag 
Fizetendő térítési díj 

Ft/nap/fő 
Tízórai 87,- 111,- 111,- 
Ebéd  247,- 314,- 314,- 
Uzsonna 83,- 105,- 105,- 
Napi norma 417,- 530,- 530,- 
 

3. Iskolai ellátás – diétás étkeztetés 

A diétás ételek a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján más 
közéétkeztetőtől történő megrendelés által biztosított. 
  
 
 Fizetendő térítési díj 

Ft/nap/fő 
Tízórai 150,- 
Ebéd  150,- 
Uzsonna 1268,- 
 
  
4. Felnőtt ellátás (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja) 
 
 
 Nyersanyagérték 

(ÁFA nélkül) Ft/adag 
Nyersanyagérték 

(ÁFA-val) Ft/adag 
Fizetendő térítési díj 

Ft/nap/fő 
Ebéd  287,- 365 365,- 
Rezsi ktg. 50% 185,- 235,- 235,- 
Összesen 472,- 600,- 600,- 
 
A kötelező bent étkezők az iskolai étkeztetésben irányadó nyersanyagnorma  63%-át térítik 
meg.  
 


