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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 8/2019. ( XI. 27) 

önkormányzati rendelete az általános iskolai, óvoda ellátás és a szociális 

alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjának 2020. évi mértékéről 

és a térítés módjáról 

 

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: fenntartó) a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdés és (2) 

bekezdés e,) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és a 

szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az 

általános iskolai, óvoda és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési 

díjának mértékéről, a térítés módjáról az alábbi rendeletet alkotja meg.   

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

1.) A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretén belül biztosítja a 3-

16- éves korú gyermekek napközbeni ellátását az óvodában és az iskolai napközi 

otthonban. 

2.) Az ellátást a gyermek törvényes képviselője, szülője igényelheti a fenntartónál. 

3.) A fenntartó biztosítja továbbá a szociális alapszolgáltatások keretén belül a szociálisan 

rászorultak napi egyszeri meleg étkeztetését az általános iskola konyhájából. 

4.) Az étkeztetést a jogosult vagy törvényes képviselője igényelheti.  

 

 

II. Fejezet 

        

                  2. § 

 

1.) Az intézményi térítési díj összege: 

 

Hosszúhetény Községi Önkormányzat óvodai konyhája: 

 

- gyermekek élelmezési nyersanyagköltsége:                            350 Ft/fő/nap + ÁFA 

- gyermekek étkezési térítési díja:                                              350 Ft/fő/nap + ÁFA  

 (bruttó :445 Ft/Fő/nap) 

- alkalmazottak, kötelező étkezők élelmezési nyersanyag- 

költsége:                                                                                  350 Ft/fő/nap+ÁFA 

- alkalmazottak, kötelező étkezők étkezési térítési díja:              350 Ft/fő/nap+ ÁFA  

(bruttó :445 Ft/fő/nap) 
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       Hosszúhetény Községi Önkormányzat általános iskolai konyhája: 

  

- gyermekek élelmezési nyersanyagköltsége napi 3-szori étkezés  

esetén:                                                                          386 Ft/fő/nap + ÁFA 

- gyermekek étkezési térítési díja napi 3-szori étkezés esetén:  386 Ft/fő/nap+ÁFA 

(bruttó : 490 Ft/fő/nap) 

- gyermekek étkezési 50%-os  térítési díja napi 3-szori étkezés esetén: 193 Ft/fő/nap 

+ÁFA (bruttó : 245 Ft/fő/nap) 

- gyermekek élelmezési nyersanyagköltsége menzás étkezés esetén: 260 Ft/fő/nap 

+ ÁFA 

- gyermekek étkezési térítési díja menzás étkezés esetén: 260  Ft/fő/nap +ÁFA  

(bruttó : 330 Ft/fő/nap) 

- gyermekek étkezési 50%-os térítési díja menzás étkezés esetén: 130 Ft/fő/nap 

(bruttó : 165 Ft/fő/nap) 

- alkalmazottak, kötelező étkezők élelmezési nyersanyagköltsége:  350 Ft/fő/nap 

+ÁFA  

- alkalmazottak, kötelező étkezők étkezési térítési díja: 350 Ft/fő/nap+ ÁFA  

(bruttó : 445 Ft/fő/nap) 

- szociális felnőtt és vendég étkeztetés intézményi térítési díja: 630 Ft/fő/nap 

+ÁFA  

( bruttó 800 Ft/fő/nap) 

Szociális felnőtt étkeztetés intézményi térítési díjai: 

Bekerülési költség: 

-Hosszúhetény Községi Önkormányzat iskolai konyhájában: 630,-Ft/adag +ÁFA, 

bruttó 800,-Ft/adag 

- Tavasz Vendéglő Hosszúhetény: 709,-Ft/adag +ÁFA, bruttó 900,-Ft/adag 

Egy ellátási napra jutó támogatás egységesen: bruttó 220,-Ft/adag 

Fizetendő térítési díj: 

Hosszúhetény Községi Önkormányzat iskolai konyháhában:457,-Ft/adag+ÁFA, 

bruttó: 580,-Ft/adag 

Tavasz Vendéglő Hosszúhetény: 535,-Ft/adag + ÁFA, bruttó: 680Ft/adag 

 

Az önkormányzat ebédszállítási díja: 79,-Ft/adag +ÁFA, bruttó 100,-Ft/adag 

A Tavasz Vendéglő ebédszállítási díja: 79,-Ft/adag+ ÁFA, bruttó 100,-Ft/adag 

 

 

III. Fejezet 

                                       A térítési díj fizetésére kötelezettek  

 

3.§ 

 

1.) A térítési díjat a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, az 

étkeztetést igény bevevő jogosult vagy annak törvényes képviselője, a jogosult 

tartását szerződésben vállaló magánszemély, a jogosult tartására köteles és képes 

személy fizeti meg. 
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2.) A térítési díjat számla ellenében a tárgyhónapot követő hónap 20-ig kell befizetni 

a Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal házipénztárába. 

3.) A meg nem fizetett térítési díj behajtására – az élelmezésvezető jelzése alapján – 

a jegyző intézkedik. 

 

IV. Fejezet 

 

Záró rendelkezés 

 

Ezen rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 13/2018. 

(XI.06.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

Hosszúhetény, 2019. november 18. 

 

 

            dr. Csörnyei  László  sk.                                                     dr. Orbán  László sk. 

              polgármester                                                                          jegyző  

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. november 27. kihirdetésre 

került. 

 

 

Hosszúhetény, 2019.  november 27. 

 

 

         

Dr. Orbán László sk. 

         jegyző 

 

 

 

 

 

 


