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Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 

A közétkeztetési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról 
(Egységes szerkezetben) 

 

Zamárdi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. (továbbiakban_ Sztv.) 7.§; 

62.§, az 1993. évi LXXIX tv. (Kot.) 10.§; 115.§, valamint a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 9.§ 

alapján, az általa fenntartott Intézményeiben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról 

az alábbi rendeletet alkotja. 

I. Általános szabályok 

1.§* 

 

(1)* A rendelet hatálya alá tartoznak Zamárdi Város Önkormányzatának közétkeztetési 

intézményeiben étkező, a város közigazgatási területén óvodai, általános iskolai oktatásban 

részesülő gyermekek, a szociális étkeztetésben részesülő személyek, a 60-év feletti, szociális 

étkezésre nem jogosult, életvitelszerűen itt tartózkodó állandó lakosok, az Önkormányzat és 

intézményeinek, és az általános iskola dolgozói,  továbbá az önkormányzat és intézményeitől  

valamint az általános iskolából nyugdíjba vonuló személyek, díszpolgárok, külső (vendég) 

étkezők és az Önkormányzatnál,vagy intézményeinél dolgozó  közfoglalkoztatottak.  

 

(2) Az étkezési normák és étkezési térítési díjak megállapításának feltétele az önkormányzat 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának e tárgykörre vonatkozó véleményezése. 

 

2. §. 
 

Élelmezést nyújtó intézmények: 

 

(1)Zamárdi Város Önkormányzat GAMESZ (Általános Iskola konyha) 

(2)Zamárdi Város Napköziotthonos Óvoda konyha 

 

3. §. 
 

(1)Az élelmezési nyersanyag-normákat és étkezési térítési díjakat e rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

(2)Az étkezést nyújtó önkormányzati intézményben a rezsiköltség a nyersanyag norma      

     70 %-a. 

II. Térítési díjak 
 

4.§* 

Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

(1) *Az önkormányzat közétkeztetési intézményeiben igénybe vett étkezésért a a 

közétkeztetésre vonatkozó táplálkozási-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. 

(IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott nyersanyag norma szerint kell az étkezési-

térítési díjat a mindenkori ÁFÁ-val növelt nyersanyag árak alapján évenként február 28-

ig megállapítani. Fentiek szerint kiszámított nyersanyag normát a rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

(2) A térítési díj összegének kiszámítása: nyersanyag norma + rezsiköltség + Áfa. A térítési 

díj, valamint az eladási ár mértékét az 1. melléklet tartalmazza. Amennyiben 

kedvezményt is biztosít az Önkormányzat, úgy a számítási alap: nyersanyag norma + 

rezsiköltség + Áfa –kedvezmény (%-ban). 
*Az 1. §. /1/ bekezdés szövegét az 23/2017. (XI.28.) számú Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2017. március 1. 
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(3) Az általános iskolás napközi-otthonos gyermekek, a csak ebédet igénybe vevő 

gyermekek, az óvodás gyermekek étkezési térítési díja az 1. mellékletben megállapított 

nyersanyag norma +Áfa. 

(4) A szociális étkeztetésben részesülők térítési díja az 1. mellékletben szereplő nyersanyag 

norma + a rezsiköltség +Áfa-kedvezmény 75%. 

(5) *Munkahelyi vendéglátás (önkormányzati és intézményeinek,  és az általános iskola 

dolgozói,  és közfoglalkoztatottjai) ebéd térítési díja az 1. mellékletben szereplő 

nyersanyag norma + a rezsiköltség 50%-a +Áfa. 

(6) Külső étkezők térítési díja a 1. mellékletben szereplő nyersanyag norma + a rezsiköltség 

+Áfa. 

(7) 60-év feletti, szociális étkezésre nem jogosult, életvitelszerűen itt tartózkodó állandó 

lakos étkezési térítési díja az 1. mellékletben szereplő nyersanyag norma + rezsiköltség 

+Áfa.   

(8) *Az önkormányzattól és intézményeitől, valamint az iskolából nyugdíjba vonulók 

részére az étkezési térítési díj az 1. mellékletben szereplő nyersanyagnorma + 

rezsiköltség + Áfa 50%-a. 

(9) Nyári szabad kapacitás kihasználása érdekében (tábor) az étkezést igénybevevők térítési 

díja az 1. mellékletben szereplő nyersanyag norma + rezsiköltség 130%-a  +Áfa . 

 

(10) Az étkezési térítési díjak beszedéséről az élelmezésvezetők gondoskodnak, melyet 

készpénzben kell megfizetni tárgy hónap 15. napjáig. 

 

(11) A távolmaradást be kell jelenteni, ez esetben a kötelezett mentesül a térítési díj fizetése 

alól. Amennyiben a bejelentést aznap reggel tudja csak megtenni, amikor a távollét, 

betegség kiderül, az aznapi ebédet nem lehet kihúzni, azt ugyanúgy külső étkező 

éthordóban elviheti. Egyéb esetekben min. 48 órával (2 nappal) korábban kell jelezni, ha 

nem tudja az ételt elvinni, vagy elvitetni. 

 

 

III. Kedvezmények 

5.§* 

 

Az Önkormányzat által biztosított kedvezmények 
 

Az étkezési térítési díjaknál az Önkormányzat az alábbi kedvezményeket nyújtja: 

 

(1) Zamárdi Város díszpolgárainak az Önkormányzat közétkeztetési intézményeiben az ebéd 

térítési díj 100%-át kedvezményként biztosítja az Önkormányzat. 

 

(2) *Az Önkormányzat, illetve önkormányzat intézményeitől valamint az általános iskolából 

nyugdíjba vonulók részére az Önkormányzat közétkeztetési intézményeinél igénybe vett 

ebéd után az étkezési-térítési díj 50%-át kedvezményként biztosítja, azzal a feltétellel, hogy 

a kedvezményt igénybe vevő az étkezési napokon naponta csak- a számára járó- egy adag 

ételnél jogosult a kedvezményét igénybe venni.  

A kedvezményes étkezési lehetőségek nem gyűjthetőek össze, más hétre, hónapra, évre 

nem vihetőek át, később nem használhatóak fel.  Minden más esetben jelen rendeletben 

meghatározott további szabályok az irányadóak. 
*Az R. 4. §. (1), (5), (8) bekezdéseit a 23/2017. (XI.28.) sz. Ör. módosította. Hatályba lép: 2017. március 28.  

*Az R. 5. §. (2) és (3) bekezdéseit a 23/2017. (XI.28.) sz. Ör. módosította. Hatályba lép: 2017. március 28. 
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(3) *Az Önkormányzat, illetve önkormányzat intézményeinél és az általános iskolában 

dolgozók, valamint a közfoglalkoztatottak részére a rezsiköltség 50%-át kedvezményként 

biztosítja. 

 

(4)A szociális étkezést igénybe vevők részére az önkormányzat közétkeztetést nyújtó 

intézményeinél az ebéd térítési díj 75%-át kedvezményként biztosítja az önkormányzat.  
 

(5) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága átruházott 

hatáskörben, szociális körülmények figyelembe vételével, jogosult az óvodás és iskolás 

gyermekek intézményi étkezéséhez térítési díjkedvezményt (25%, 50%, ill. 100%) 

méltányossági alapon megállapítani.  

 

6.§ 

 

 

Más jogszabály alapján járó kedvezmények, térítési díjmérséklések 

 

 

(1)Az 1997.évi XXXI. Tv. (továbbiakban) Gyvt. 148.§-a  alapján az iskolás és óvodás 

gyerekek jogosultak a jogszabályban meghatározott feltételek megléte mellett a 

kedvezmények (50%, ill. 100%)  igénybe vételére. 

 

(2)Az 1993. évi LXXIX tv. (Kot.) is irányadó az iskolás gyerekek intézményben igénybevett 

étkezésére és étkezési-térítési díjának meghatározására.  

 

7.§* 

 

Egyéb rendelkezések 

 

(1)Rendkívüli esetben a polgármestert felhatalmazza a Képviselő-testület, hogy írásbeli 

kérelemre, különösen indokolt esetben egyszeri támogatást biztosítson az arra rászoruló 

gyermekeknek az étkezési térítési díjhoz. 

Erről külön elszámolást kell leadni 10 napon belül a Polgármesteri Hivatal könyvelése 

részére. 

 

(2)A felnőtt ebédelők részére az étel engedéllyel elvihető. 

 

(3)*A gyermekétkeztetés keretében biztosított étel elvitelét a gyermek betegsége vagy más ok 

miatt bekövetkező távolmaradása esetén lehetővé kell tenni. Ennek részletes szabályait az 

intézmények házirendjében kell szabályozni.   

 

(4)*Az Általános Iskola konyhájának nyári nyitva tartása és étkeztetés engedélyezése a 

GAMESZ vezető hatásköre, ez esetben a rezsivel növelt étkezési költséget kell az 

igénybevevőnek téríteni. 

 

(5)*A szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő gyermek számára az állapotának 

megfelelő diétás étel biztosításáról a közétkeztető külső szállító igénybevételével 

gondoskodik. 
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(6)*A diétás étrend térítési díja az 1. mellékletben rögzített normál étrend térítési díjával 

azonos. 
*Az R. 7. §. (3), (4), (5) és (6) bekezdés szövegét a 23/2017. (XI.28.) sz. Ör. módosította. Hatályba lép: 2017. november 28. 

 

 

8. §. 

 

 

Kedvezmények igénybe vétele  
 

 

(1)Az Önkormányzat és intézményeinek valamennyi dolgozója jogosult az étkezést és a 

kedvezményeket igénybe venni ha  

- fizetett szabadságon, fizetés nélküli szabadságon  

- táppénzes állományban, szülési-gyermekgondozási szabadságon van. 

 

9. §. 
 

Záró rendelkezések 
 

 

(1)E rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 1/2008. (I.29.) számú 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

(2)E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Zamárdi, 2012. február 27. 

 

 

 

                    Csákovics Gyula sk.                           dr. Dudás Anita sk. 

                        polgármester                                                    jegyző 

 

 

Kihirdetve: 
Zamárdi, 2012. február 28. 

 

                                                                          dr. Dudás Anita 

                                            jegyző 
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1. melléklet a 13/2012. (II.28.) önkormányzati rendelethez* 

 

 

 

 

 

 
Nyersan

yag 

norma 

(Ft) 

Rezsi (Ft) Eladási ár (Ft) Térítési díj 

/fizetendő/ (Ft) 

 

Fizetendő   

(Ft/ adag) 

normál/diétás  

1. Napközi otthonos 

gyermekek 
     

Tízórai 72 50 122+ÁFA 72+ÁFA 91 
Ebéd 239 167 406+ÁFA 239+ÁFA 304 

Uzsonna 72 50 122+ÁFA 72+ÁFA 91 
Összesen 383 267 650+ÁFA 383+ÁFA 486 

 

 

 

 

 

     

2. A szociális étkezést 

igénybe vevők ebéd térítési 

díja 
343 240 583+ÁFA 146+ÁFA 185 

3. Önkormányzatnál, 

intézményeinél dolgozók, 

közfoglalkoztatottak, 

közmunkások, Zamárdiban 

ált. iskolai tanárok, óraadók 

ebéd térítési díja 

343 120 583+ÁFA 463+ÁFA 588 

4. Külső étkezők ebéd 

térítési díja 343 240 583+ÁFA 583+ÁFA 740 

5. A 60-év feletti, nem 

szociális étkező, 

életvitelszerűen itt 

tartózkodó állandó lakos 

ebéd térítési díja 

343 240 583+ÁFA 583+ÁFA 740 

6. Önkormányzat és 

intézményeitől nyugdíjba 

vonulók ebéd térítési díja 
343 240 583+ÁFA 292+ÁFA 371 

7. Díszpolgárok ebéd térítési 

díja 343 240 583+ÁFA 0 0 

8. Nyári szabad kapacitás 

kihasználása érdekében 

(tábor) az étkezést igénybe 

vevők ebéd térítési díja 

343 311 654+ÁFA 654+ÁFA 831 

Az Áfa mértéke 27% 
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*Az 1. melléklet szövegét az 3/2020. (II.25.) számú Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2020. március 1. 

 
 

 

2. melléklet a 13/2012. (II.28.) önkormányzati rendelethez* 

 

Zamárdi Város Napköziotthonos Óvoda konyha közétkeztetési intézményében az étkezést 

igénybe vevők által fizetendő díjak évenként, legkésőbb február 28. napjáig kerülnek 

megállapításra. A 2020. március 1. napjától a nyersanyag normák, és a rezsiköltségek 

figyelembevételével a térítési díjak, eladási árak az alábbiak szerint alakulnak. 

 

  
Nyersanyag 

norma (Ft) 

Rezsi 

(Ft) 

Eladási ár (Ft) 

normál/diétás 

Térítési díj 

/fizetendő/ (Ft) 
Fizetendő   

1. Óvodás gyermekek           

Tízórai 51 36 87+Áfa 51+Áfa 65 

Ebéd 204 143 347+ÁFA 204+Áfa 259 

Uzsonna 56 39 95+ÁFA 56+Áfa 71 

Összesen 311 218 529+ÁFA 311+Áfa 395 

            

2. Munkahelyi 

vendéglátás ebéd térítési 

díja  

293 104 499+ÁFA 397+Áfa 504 

            

3. Külső étkezők ebéd 

térítési díja 
316 221 537+ÁFA 537+Áfa 682 

            

4. Önkormányzat és 

intézményeitől nyugdíjba 

vonulók ebéd térítési díja 

293 206 499+ÁFA 250+Áfa 318 

            

9. Nyári szabad kapacitás 

kihasználása érdekében 

(tábor) az étkezést igénybe 

vevők ebéd térítési díja 

316 288 604+ÁFA 604+Áfa 767 

Az Áfa mértéke 27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*A 2. melléklet szövegét az 3/2020. (II.25.) sz. Ör. állapította meg. Hatályba lép: 2020. március 1. 


