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Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete az óvodai, iskolai,
vendég és alkalmazotti étkeztetéséről
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI törvény 147. § (1) bekezdésének
rendelkezéseiben biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzati intézmények intézményi térítési díjáról az
alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed a valamennyi a helyi önkormányzat intézménnyel
foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottakra és vendégétkezőkre, Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
alá
tartozó
közoktatási
intézményeiben
gyermekétkeztetésben részt vevő ellátottakra, foglalkoztatási jogviszonyban álló
alkalmazottakra.
(2) Igénybe vehető étkezési formák:
a) Óvodai étkezés
b) Iskolai étkezés (egész napos, fél napos)
c) Alkalmazotti étkezés (kizárólag ebéd)
d) Vendég étkezés (kizárólag ebéd)
(3) Az étkezések intézményi térítési díját az 1. számú melléklet tartalmazza.
Óvodai és iskolai étkezés
2. §
(1) Az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja,
vásárolt szolgáltatás útján. Így az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat
állapítja meg.
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Alkalmazotti étkezés
3. §
(1) Az Önkormányzat és intézményeivel foglalkoztatási jogviszonyban álló
alkalmazottakra, valamint a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat alá tartozó
közoktatási intézményeivel foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottakra és az ott
időszakosan dolgozók részére igénybe vehető étkezés ebéd formájában.
(2) Azon dolgozók, akik munkaköre konkrétan az étkezéssel összefüggésben van
kedvezményes díjjal vehetik igénybe az ellátást.
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Vendégétkezés
3. §
(1) Vendégétkezőként ellátásban részesülhetnek az önkormányzathoz, és
intézményeihez érkező szakmai felügyelők, ellenőrök, tanácsadók, és koordináló
munkatársak. Ilyen ellátásban részesülhetnek az önkormányzathoz, vagy
intézményeihez szervezett csoportban érkező vendégek, valamint a település
rendezvényeire meghívott vendégek.
(2) Ellátást kaphatnak továbbá e jogcímen az önkormányzat részére felújítási, építési,
javítási munkálatokat végző szakemberek.
(3) Amennyiben a konyha kapacitása lehetővé teszi, a polgármester engedélyezheti,
hogy a menzás étkezést más gazdálkodó szervezetek dolgozói,mint kívülállók, vendég
étkezés formájában igénybe vegyék, amennyiben a saját ellátottak, illetve a dolgozók
étkeztetését nem hátráltatja.
(4) Az étkezést helyben (Mátraszentimre Rákóczi utca 16/A szám ) az étteremben
fogyaszthatják, valamint elvitellel
Eljárási rendelkezések
4. §
(1) Az önkormányzat által fenntartott konyha köteles az intézményeiben lévő
gyermekétkeztetésben részt vevő intézményi ellátottak és alkalmazottak étkeztetését az
intézményi nyersanyagköltség alapján – az életkornak megfelelően kikalkulált kalória,
és tápanyagszükséglet figyelembe vételével – az egészségügyi előírások betartásával
biztosítani.
(2) A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
(3) Az étkeztetésért személyi térítési díjat kell fizetni, mely az élelmezési térítés, és az
igénybe vett étkezések számának szorzata.
(4) A térítési díjat mindig utólag, a tárgyhót követő hó 8. napjáig kell megfizetni, kivételt
képez a vendég étkezők köre, akik igénybe vételkor fizetnek, és befizetéseikkel havonta
kell elszámolni. A díjak beszedését az élelmezésvezető végzi.
(5) Az élelmezési térítés (rezsi) az élelmezési tevékenység megszervezésével, és
üzemeltetésével kapcsolatos költségeket foglalja magában. Meghatározása
önköltségszámítással történik, utólag, egy adagra vetítve.
4. §
(1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.
Mátraszentimre, 2017. március 29.

Stuller András
polgármester

Dr. Dányi Katalin.
aljegyző
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1. melléklet a 4/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

ÉTKEZÉSEK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI
Az árak forintban értendők
A

MEGNEVEZÉS

ÉTKEZÉS
TÍPUSA

B

C

C

FEL-

NORMA SZÁMÍTOTT

ÁFA

REZSI

E
FIZETENDŐ
2017.04.01.TŐL

1. ÓVODAI
ÉTKEZÉS

EGÉSZ NAPOS

400

0

108

510

2. ISKOLAI
ÉTKEZÉS

EGÉSZ NAPOS
FÉL NAPOS
TÍZÓRAI
EBÉD
UZSONNA

495
425
160
265
70

0
0
0
0
0

134
115
43
72
19

630
540
205
340
90

325

698

276

1300

325

540

234

1100

325

67

88

480

325

108

117

550

3. VENDÉG
ÉTKEZÉS
4.
ALKALMAZOTTI
EBÉD

EBÉD
HELYBEN
FOGYASZTVA
EBÉD
ELVITELLEL
EBÉD I. (Kedv.)
EBÉD II.

