
Kartal Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

9/2013.(IX.15.)sz. rendelete 
az élelmezési nyersanyagköltségekrıl és térítési díjakról 

 
A Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv 16. § /1/ 
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az élelmezési nyersanyagköltségekrıl és térítési 
díjakról az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § 
/1/ Az Önkormányzat intézményiben étkezı gyermekek étkezési normáit a következı 
összegekben határozza meg:  
 
a/ bölcsıdés korú gyermekek napi étkezési normája: 370 Ft + ÁFA 
 
b/ óvodás korú gyermekek napi étkezési normája: 307 Ft + ÁFA 
 
c/ napközis gyermekek napi étkezési normája: 386 Ft + ÁFA 
 
d/ az iskolában csak ebédet igénybe vevı gyermekek napi étkezési normája: 256 Ft+ÁFA 
 
e/ az iskolában ebédet és tízórait vagy uzsonnát igénybe vevı gyermekek napi étkezési 
normája 315 Ft + ÁFA 
 
/2/ Az önkormányzat intézményeiben étkezı felnıttek étkezési normáját az alábbi 
összegben határozza meg:  
 
a/ alkalmazottak ebéd nyersanyag normája 320 Ft + ÁFA 
 
b/ vendégétkezés ebéd nyersanyag normája 370 Ft + ÁFA 
 
c/ szociálisan rászoruló étkezı idısek 280 Ft + ÁFA 
 
 

2. § 
/1/ Az Önkormányzat intézményeiben étkezı gyermekek napi térítési díjait a  
következı összegben határozza meg: 
 
a/ bölcsıdés korú gyermekek étkezése esetén: 370 Ft + ÁFA   470 Ft/adag 
 
b/ óvodás gyermekek étkezése esetén: 307 Ft + ÁFA    390 Ft/adag 
 
c/ napközis gyermekek étkezése esetén: 386 Ft + ÁFA   490 Ft/adag 
 
d/ az iskolában csak ebédet igénybe vevı gyermekek esetén: 256 Ft + ÁFA    325 Ft/adag  
 
e/ az iskolában ebédet és tízórait igénybe vevı gyermekek esetén: 315 Ft + ÁFA  
           400 Ft/adag  



 
/2/ Az önkormányzat intézményeiben étkezı felnıttek étkezési térítési díjait a következı 
összegekben határozza meg: 
 
a/ ebéd térítési díja alkalmazottak esetén: 472 Ft + ÁFA   600 Ft/adag 
 
b/ ebéd térítési vendégétkezés esetén: 547 Ft + ÁFA    695 Ft/adag 
 
/3/ Az Önkormányzat dolgozóinak havi maximum 12 500,- Ft természetbeni étkezési 
hozzájárulást biztosít a Képviselı-testület. (Igénybe vett étkezési napok száma * 2. § /2/ a./ 
pontja szerinti összeggel.)  
 
/4/ kapacitás kihasználás növelése érdekében a kartali önkormányzat intézményein kívülre 
szállított ebédek térítési díját a testület egyedileg határozza meg. 
 
/5/ szociálisan étkezı idısek részére 550 Ft/adag  
 
 
 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

3. § 
 
/1/ E rendelet 2013. október 1-jétıl hatályos. 
 
/2/ A rendelet az élelmezési szabályzat melléklete.  
 
 
K a r t a l, 2013. szeptember 2. 
 
 
 
 

Tóth Ilkó Mihály  
polgármester 

Balogh Zoltánné  
jegyzı 

 
 
Záradék:  
Ez a rendelet 2013. szeptember 15. napján kihirdetésre került.  
 
Kartal, 2013. szeptember 15. 
 
 
 

       Balogh Zoltánné 
             jegyzı 


