
 
 

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.12.) rendelettel 

módosított az önkormányzati intézmények élelmezési 
nyersanyagköltségeiről, térítési díjairól, vendég és munkahelyi 

étkeztetéséről szóló 16./2003. (IX.12.)rendelete  
 

egységes szerkezetben 
 
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete „A helyi önkormányzatokról” 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint „A 
szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III tv. 92. §. (1) 
bekezdésében és az 1993. évi III. tv. 114 § - 117 §, a „Gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI tv. 147. § (1) bekezdésének 
rendelkezéseiben biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzati intézmények 
élelmezési nyersanyagköltségeiről, térítési díjáról, és a munkahelyi étkezésről az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati fenntartású közoktatási, és 
szociális intézményeire, és valamennyi, önkormányzati intézménnyel 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekétkeztetésben részt 
vevő ellátottakra, szociális étkezésben részesülőkre, szociális étkezésre nem 
jogosultakra, vendégétkezőkre, házi segítségnyújtásra, nappali szociális 
ellátottakra, illetve a falugondnoki szolgálatra. 

(2) Igénybe vehető étkezési formák: 
- Egész napos étkezés 
- Fél napos étkezés (tízórai+ebéd) 
- Menzás étkezés (kizárólag ebéd) 

(3) Vendégétkezők köre: 
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. 
Ellátást kaphatnak továbbá e jogcímen az önkormányzat részére felújítási, 
építési, javítási munkálatokat végző szakemberek. 
A polgármester által a jelen rendelet 2.§ (2) bekezdésében  meghatározott 
módon engedélyezett étkezők is igénybe vehetik ezt az étkezést. 
 
 
 
 



 
(4) Hat.kiv. 

(5) A szociális étkezést külön rendeletben meghatározottak szerint lehet igénybe 
venni. 

(6) Az önkormányzat által fenntartott konyha köteles az intézményeiben lévő 
gyermekétkeztetésben részt vevő intézményi ellátottak, a szociális étkezők és 
alkalmazottak étkeztetését az intézményi nyersanyagköltség alapján – az 
életkornak megfelelően kikalkulált kalória, és tápanyagszükséglet figyelembe 
vételével – az egészségügyi előírások betartásával biztosítani. 

(7) 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. 

(8)  
a) Az ellátásokat helyben fogyasztással lehet igénybe venni, vagy saját 

felelősségére az igénylő elszállíthatja. 
 

(9)  A házi segítségnyújtásért  térítési díjat nem kell fizetni. 
 

(10) Amennyiben tartási vagy öröklési szerződést kötött az ellátásban részesülő, a 
tartást és a gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ebben az esetben a 
térítés 100 %-os (intézményi térítési díjjal azonos a személyi térítési díj). 
Ugyanez a rendelkezés vonatkozik arra, akire tekintettel ápolási díjban 
részesül a hozzátartozó. 

 
(11) A személyes gondoskodás szüneteltetésére vagy megszüntetésére okot adó 

körülményt a külön jogszabályban előírt határidőben kell bejelenteni az 
ellátást megállapító szervnél, vagy az Alapszolgáltatási Központban. Külön 
jogszabályi rendelkezés hiányában legalább 2 munkanappal megelőzően 
írásban kell a bejelentést megtenni. Ennek elmulasztása esetén a térítési díj 
megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradástól számított 3. 
munkanaptól mentesül a kötelezett. 

 
 

Intézményi élelmezési nyersanyagköltség 
 

2. § 
 

(1) A Képviselő-testület az intézményi élelmezési nyersanyagköltségeket az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
a) Óvodai gyermek: -    egész napos:                         274,-/nap                
b) Iskolai gyermek:  -    egész napos:                         397,-/nap                
                                 -    félnapos:                              309,-/nap  
                                     (tízó.+ebéd)               
                                 -    menzás étk.:                         192,-/nap      
                                      (csak ebéd)            



c) Szociális étkező:  -    menzás étk.:                         274,-/nap     
 (csak ebéd)   
d) Alkalmazott étk.:   - menzás étk.:                          274,-/nap 
                                     (csak ebéd) 
e) Vendég étkezés:   -    menzás étk.:                         274,-/nap  
                                     (csak ebéd)               
f) Hat.kiv. 
 

 
(2) A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 

tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
 

Az alkalmazottak munkahelyi étkeztetése 
 

3. § 
 

Hat.kiv. 
 

Térítési díj összege, és fizetési kötelezettség 
 

4. § 
 

(1)Az étkeztetésért személyi térítési díjat kell fizetni, mely az élelmezési térítés, és 
az igénybe vett étkezések számának szorzata. 

(2)Az óvodai, és iskolai ellátottak esetében az intézményi térítési díj összegét a 2.§ 
(1) bekezdésében részletezett nyersanyagköltség, és az ÁFA képezi. A díj 
megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő 
köteles. Az óvodai, és iskolai ellátottak esetében a havi személyi térítési díj nem 
haladhatja meg a gyermekkel egy háztartásban élő szülő egy főre eső 
jövedelmének 25%-át. Ezen összeg meghatározása külön rendelet szerint 
történik. 

(3)Három, és többgyermekes, továbbá más rendszeres támogatásban részesülő 
családoknál gyermekenként a személyi térítési díj összegét kedvezményesen, 
50%-kal csökkentett mértékben kell biztosítani. Gyermekenként nyújtani kell 
mindazon kedvezményeket, amelyeket a mindenkori magasabb szintű 
jogszabályok kötelezővé tesznek. 

 
 (4) A vendég étkezők körében a napi személyi térítési díj összegét a 2 § (1) 

bekezdésében meghatározott nyersanyagköltség, plusz élelmezési térítés (rezsi), 
címén az egy ebédre jutó élelmezési térítés 164  %-a, és az ÁFA képezi. 

 
(5) 

a) A szociális étkezést helyben fogyasztással igénybe vevők körében a 
személyi térítési díj összegét a 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
nyersanyagköltség, plusz élelmezési térítés (rezsi), címén az egy ebédre 
jutó élelmezési térítés 10%-a, és az ÁFA képezi. A díj megfizetésére az 



ellátást igénybe vevő, valamint az igénybevételre jogosult tartására, 
gondozására köteles és képes személy kötelezett. 

b) Az ÖR 4.§ (5) bekezdés a) és b) pontjai szerinti igénybe vevők esetén a 
személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg az igénybe vevő 
havi rendszeres jövedelmének 25 %-át. 

 
(6) Hat.kiv. 
 
 (7)A személyi térítési díj – a (2) bekezdés szerinti kivétellel -  nem haladhatja meg 

az (1) bekezdés szerinti jövedelem 
 

a) 25 %-át étkeztetés, 
b) 20 %-át házi segítségnyújtás 
c) 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve 

támogató szolgáltatás, 
d) 20 %-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 
e) 2 %-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. 

 
 

(8) A házi segítségnyújtásnál figyelembe vehető mentességi jogcímek: 
 

- 70 év feletti ellátott  
- súlyosan mozgáskorlátozott 
- egyedül élő ellátott, akinek  tartásra kötelezett közeli hozzátartozója  nem 

él a településen 
- egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

2,5 szeresét 
 

A mentességi jogcímet az ellátottnak kell igazolnia ( pl.: orvosi igazolás, 
nyugdíjszelvény, nyilatkozat). 

 
(9) A szociális étkezésre nem jogosult étkezők körében a napi személyi térítési díj 

összegét a 2. § (1) bekezdésében meghatározott nyersanyagköltség, plusz 
élelmezési térítés (rezsi), címén az egy ebédre jutó élelmezési térítés 60 %-a, és 
az ÁFA képezi. A díj megfizetésére az ellátást igénybe vevő, valamint az 
igénybevételre jogosult tartására, gondozására köteles, és képes személy 
kötelezett. 

 
  

(10) Az alkalmazott étkezők körében a napi személyi térítési díj összegét a 2.§ (1) 
bekezdésében meghatározott nyersanyagköltség, plusz élelmezési térítés (rezsi) 
címén az egy ebédre jutó élelmezési térítés 80 %-a, és az ÁFA képezi. A 
díjfizetési kötelezettség az alkalmazottat terheli. 

 
 
(11)A térítési díjat mindig utólag, a tárgyhót követő hó 8. napjáig kell megfizetni, 

és elszámolni igénybe vevői csoportonként az önkormányzat felé. Kivételt 
képez a vendég étkezők köre, akik igénybe vételkor fizetnek, és befizetéseikkel 



hetente kell elszámolni. A díjak beszedését a gondozási központ vezetője, és az 
élelmezésvezető végzi. 

 
 

(12)Az élelmezési térítés (rezsi) az élelmezési tevékenység megszervezésével, és 
üzemeltetésével kapcsolatos költségeket foglalja magában. Meghatározása 
önköltségszámítással történik, utólag, egy adagra vetítve. 

 
(13) A térítés mérsékléséről vagy elengedéséről a Képviselő testülettől átruházott 

hatáskörben a polgármester kérelemre dönt, amennyiben a térítés az ellátott 
létfenntartását veszélyeztetné és az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120 %-át. 

        Eljárása során jelen rendeletben foglaltakon túl az 1993. évi III. tv-ben ( Szt) 
és a 2004. évi CXL. tv-ben (Ket) foglaltakat kell alkalmaznia. 

 
 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet 2003. október 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit az 
alapellátásba újonnan belépők esetén kell alkalmazni. Egyidejűleg hatályát 
veszti az alaprendelet 3.§ (2) bekezdés d./ pontjában a sorkatonai szolgálatra 
vonatkozó rendelkezés, az alaprendelet 1.§ (8) bekezdés b) pontja, az 
alaprendelet 4.§ (5) bekezdés b) pontja és az alaprendelet 4.§ (13) bekezdése. 

(2) Felhatalmazást kap a jegyző a rendelet SZMSZ-ben előírtak szerinti 
kihirdetésére, és a módosítás alaprendeleten történő átvezetésére. 

 
 
Mátraszentimre, 2003. szeptember 11. 
 
 
 
           Stuller András                                                     dr. Bekecs Andrea 
             polgármester                                                               jegyző 
 
 

Záradék: az egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihírdetésre került az SZMSZ-ben 
előírt módon. 

 
Mátraszentimre, 2010. február 12. 
 
                                                                                       dr. Bekecs Andrea 
                                                                                                  jegyző 
 
 


