Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete
az étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szól
Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében, valamint
a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Szt. 59. § (1) és
62. § (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 41. § (1), 94. § (2), 147. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Nyersanyagköltség (nyersanyagorma)
1.§

(1) Az önkormányzat saját szervezettel az alábbi személyes gondoskodást nyújtó
ellátások fenntartásáról gondoskodik:
a) gyermekek napközbeni ellátása
aa) óvoda
bb) napközi
cc) menza
b) szociális étkeztetés
(2) Egy ellátásra jutó élelmezési nyersanyagnorma napi összege 2011. évben
Nyersanyagköltség

Ft/nap
áfa nélkül
234.-

ÁFA
58.-

Ft/nap
áfával
292.-

1.

óvodás gyermek

2.

napközis gyermek

253.-

63.-

316.-

3.
4.

menzás gyermek
intézményi
alkalmazottak
- ebéd

190.253,-

47.63.-

237.316.-

(3) A konyha élelmezési rezsiköltség címén a nyersanyagköltség 160 %-át
számolhatja fel.
Térítési díj
2. §. (1) Napközi otthonos óvoda, általános iskola (napközi, menza ) étkezési díjának alapja a
nyersanyagnorma a mindenkori általános forgalmi adó összegével növelve.
(2) Intézményi alkalmazottak esetében a térítési díj a nyersanyagnorma és a
nyersanyagköltség 60%-aként meghatározott rezsiköltség összege növelve a
mindenkori általános forgalmi adó összegével.
(3) Külső vendég esetében: az intézményi alkalmazottak ebéd nyersanyagnormája és a

nyersanyagnorma 220%-ában meghatározott rezsiköltség összege növelve a
mindenkori általános forgalmi adó összegével.
(4) A szociális étkezés intézményi térítési díja az előző évi szolgáltatási önköltség és a
tárgyévi normatív állami hozzájárulás egy napi adagra eső különbözete.
(5) A szociális étkezés kiszállítási díja az előző egy évi szállítási önköltség tárgyévi
ellátotti napra eső összege.
(6) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított térítési díjak összegét az 1. sz. melléklet
tartalmazza
(7) A (4)-(5) bekezdésben szereplő intézményi térítési díj összegének kiszámítását a 2.
sz. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A 2. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott térítési díjból az önkormányzat
kedvezményt biztosít.
(2) A kedvezménnyel csökkentett személyi térítési díj mértéke:

1.
2.

Akinek családjában a megállapított egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum 150 %-t nem haladja meg:
Akinek családjában a megállapított egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van:

Étkezés
Ft./adag

Kiszállítással
Ft./nap

400,-

460,-

420,-

490,-

4. § Az étkeztetésért és az étkeztetésért kiszállítási díjjal fizetendő általános forgalmi adóval
növelt személyi térítési díj, amely az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának
szorzata nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy havi jövedelmének 30%-át.
5.§ (1) A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az intézményi nyersanyag költségeiről és térítési
díjakról szóló 4/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 10/2010.(VII.23.)
önkormányzati rendelet.
Ludányhalászi, 2011. március
Kovács Imre
polgármester

Kereszti Márta
jegyző

Rendelet kihirdetve!
Ludányhalászi, 2011. március 31.

20 óra
Kereszti Márta
jegyző

5/2011. (IV.01.) önkormányzat rendelet
1. sz. melléklete

Intézményi térítési díjak

Térítési díjak
1.
2.
3.
4.
5.

óvodás gyermek
napközi gyermek
menzás gyermek
saját dolgozó
külső

Ft/nap
áfa nélkül
234,253,190,392,560,-

ÁFA
58,63,47,98,140,-

Ft/nap
áfával
292,316,237,490,700,-

Kerekítés szabályai
szerinti díj
290,315,235,490,700,-

5/.2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet
2. sz. melléklete

Szociális étkeztetés és kiszállítás térítési díja
Szociális étkeztetés
 2010 évi étkeztetés önköltsége
(nyersanyagnorma + rezsi költség)

598 Ft/adag

 2011. évi normatív támogatás
egy étel adagra jutó összege
(550.360,- Ft./év / 251 munkanap)

-221 Ft/adag

 Térítési díj

377 Ft/adag

 25% ÁFA

94 Ft/adag

Szociális étkezés térítési díja

471 Ft/adag

Szociális étkezés térítési díja
a kerekítés szabályai szerint

470 Ft/adag

Ebéd szállítás:
Tervezett ellátotti létszám 2011. évben 37 fő
Szállítási önköltség 2010 évben: 509.363 Ft
Egy ételadagra eső költség: 54,85 Ft/ adag kerekítve: 55 Ft/adag
(509.363 Ft/év/37 fő /251 munkanap)
Szociális étkezés és kiszállítás térítési díja:
Szociális étkezés díja
Szállítás díja
Összesen
25% ÁFA
Térítési díj összesen

377 Ft/adag
55 Ft/adag
432 Ft/adag
108 Ft/adag
540 Ft/adag

