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ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/1996. /I.31./ SZÁMÚ
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI
NYERSANYAG-NORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS
MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL
Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és
munkahelyi étkeztetéséről, az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § 10
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat alábbi intézményeire és azokkal
munkaviszonyban
álló
dolgozókra
[közalkalmazottakra,
köztisztviselőkre
gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottakra, szociális étkeztetésben részesülőkre, kívülálló
(vendég) étkezőkre]:
a/ Petőfi Sándor Általános Iskola és Konyha
b/ Iskolai Napközi Otthon
c/ Árnyaskert Óvoda
d/ Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár
e/ Polgármesteri Hivatal
f/ Fogászat és Védőnői Szolgálat
g/ 17 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó, határozatlan idejű
munkaviszonnyal rendelkező dolgozók
2. §
(1) A Községi Önkormányzat által fenntartott Konyha köteles a fenti intézményekben
lévő gyermekétkeztetésben részt vevő intézményi ellátottak és dolgozók étkeztetését az
intézményi nyersanyagnorma alapján – az életkornak megfelelő felosztásban – az
egészségügyi előírások betartásával biztosítani.
(2) Amennyiben a Konyha kapacitása lehetővé teszi, az Intézményvezető
engedélyezheti, hogy az étkezést /ebédet/ - a saját ellátottak, illetve dolgozók étkeztetésének
hátránya nélkül – más személyek is /családtag, nyugdíjas, egyéb kívülálló/ igénybe vegyék.
(3) A szociális étkezők csak elszállítással, az ellátottak és a kötelező étkezők csak
helyben, a dolgozók és egyéb étkezők vagy helyben, vagy elszállítással vehetik igénybe az
étkezést.
2/A. § 13
Ha az étkeztetést betegség vagy más ok miatt az arra jogosult nem kívánja igénybe venni, a
távolmaradást a konyha vezetőjénél be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól az étkezésre
jogosult a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
Intézményi élelmezési nyersanyagnorma
3. §
(1) 17 Az Intézmények nyersanyagnormáit a következők szerint állapítja meg 2009. július 1jétől:
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a/ Óvodában /napi 3-szori étkezés/
b/ Iskolai Napközi Otthonban / csak napi ebéd-gyermek/
c/ Iskolai Napközi Otthonban / napi 3-szori étkezés - gyermek/
d/ Alkalmazott és vendégétkezők
e/ Szociális étkezők

224 Ft/fő/nap
216 Ft/fő/nap
304 Ft/fő/nap
240 Ft/fő/nap
240 Ft/fő/nap

(2) Az engedélyezett normákat éves átlagban kell betartani.
(3) A nyersanyagköltséget /normát/ - az árváltozáshoz igazodva az Intézményt fenntartó
szerv évente legfeljebb egy alkalommal határozza meg.
A dolgozók munkahelyi étkeztetése
4. §
(1) A munkahelyi étkeztetés igénybevételére az 1. §-ban felsorolt intézményekkel
munkaviszonyban álló dolgozó jogosult, naponta egy adag ebéd mértékéig, térítési díj
ellenében.
(2) 16 Az étkeztetést igénybe veheti a munkaviszonyban álló dolgozó akkor is, ha:
- fizetett szabadságon,
- 30 napot meg nem haladó táppénzes állományban van.
16
Az 1. §-ban felsoroltak, amennyiben 30 napot meghaladó távollét miatt illetményre
(3)
vagy átlagkeresetre nem jogosultak, a távollét időtartama alatt a munkáltató által biztosított
kedvezményes étkeztetést nem vehetik igénybe illetve étkezési utalványra nem jogosultak.
(4) 18
(5) 16 Természetbeni étkeztetés esetén
a) a kedvezményre jogosultság kezdő napja a jogviszony keletkezésének napja,
b) a kedvezményre jogosultság utolsó napja a jogviszony megszűnésének napja.
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(6) Étkezési utalvány igénybe vétele esetén
a) amennyiben az 1. §-ben meghatározott jogviszony tárgyhónap 1-15. között jön létre,
15. napját követően szűnik meg, akkor az önkormányzat költségvetési rendeletében
meghatározott étkezési hozzájárulás 100 %-a,
b) amennyiben az 1. §-ben meghatározott jogviszony tárgyhónap 15. napját követően
jön létre, illetve 1-15. között szűnik meg, akkor az önkormányzat költségvetési
rendeletében meghatározott étkezési hozzájárulás 50 %-a.
Térítési díj
5. §20
(1) Az étkeztetésért a térítési díjat havonta, előre kell fizetni. A befizetés határideje minden
hónap 15. napja. A gyermekétkeztetésben ellátottak térítési díjának megfizetésére a szülői
felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő /szülő/ köteles.
„(2) Az intézményi térítési díj összegét az alábbiakban állapítja meg 2012. január 1-jétől:
a/ Óvodában az ellátottak napi 3-szori étkezésben részesülők
b/ Iskolai Napközi Otthonban / csak napi ebéd-gyermek/
247 Ft + 63 Ft (27% ÁFA)
= 310 Ft
c/ Iskolai Napközi Otthonban / napi 3-szori étkezés - gyermek/
339 Ft + 91 Ft (27% ÁFA) = 430 Ft
d/ Alkalmazott
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265 Ft + 72 Ft (27% ÁFA) + 228 Ft (rezsi)
= 565 Ft
e/ Kívülállók, vendégek
265 Ft + 72 Ft (27% ÁFA) + 418 Ft
(rezsi) = 755 Ft
f/ Szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
fa/ helyben étkezés esetén, illetve saját elszállítással
265 Ft + 72 Ft (27% ÁFA) + 133 Ft (rezsi)
= 470 Ft
fb/ kiszállítással
265 Ft + 72 Ft (27% ÁFA) + 273 Ft
(rezsi) = 610 Ft
(3) Amennyiben a térítési díj az (1) bekezdésben rögzített határidőig nem került megfizetésre,
a konyha vezetője
a) a (2) bekezdés a) pontjában foglalt ellátottak esetén az óvodavezetőt,
b) a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt ellátottak esetén az iskolaigazgatót,
c) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt ellátottak esetén a munkáltatói jogkör gyakorlóját,
d) egyéb esetekben a jegyzőt
a (1) bekezdésben rögzített határidőt követő munkanapon írásban értesíti, aki legkésőbb az
értesítés kézhezvételét követő munkanapon felszólítást küld a térítési díj megfizetéséről 8
napos határidővel. A felszólítás átvételét igazolni kell. A 8 napos határidő eredménytelen
eltelte után az óvodavezető, az iskolaigazgató, a munkáltatói jogkör gyakorlója illetve a
jegyző haladéktalanul értesíti a konyhát. Ezt követően az étkeztetés biztosítását a konyha
megtagadja.
5/A § 16
Nyári gyermekétkeztetés
A nyári gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek az 5. § (2) bekezdés a) - c) pontjában
rögzített térítési díjat fizetik.
5/B § 16
Eseti gyermekétkeztetés
Atkár község területén szervezett táborokban étkező gyermekek - amennyiben más
kedvezményre nem jogosultak - az 5. § (2) bekezdés a) - c) pontjában rögzített térítési díjat
fizetik.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Ezen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 1996. február 1-től
alkalmazni.
(2) Ezen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Atkár, 1996. január hó 31-én.
Sivák István sk.
jegyző

Krizsány Gyuláné sk.
polgármester

kell
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ZÁRADÉK:
1/ A 3/1996. /I.31./ sz. rendelet kihirdetve 1996. február hó 1-én.
2/ A 17/1996. /XI.28./ sz. rendelet kihirdetve 1996. november hó 29-én, rendelkezéseit
1997. január hó 1-től kell alkalmazni!
3/ A 14/1997. /XI.26./ sz. rendelet kihirdetve 1997. november hó 27-én, rendelkezéseit
1998. január 1-től kell alkalmazni!
4/ A 12/1998. /XII.14./ sz. rendelet kihirdetve 1998. december 15-én, rendelkezéseit 1999.
január hó 1-től kell alkalmazni!
5/ A 12/1999. /XI.24./ sz. rendelet kihirdetve 1999. november hó 25-én, rendelkezéseit
2000. január hó 1-től kell alkalmazni!
6/ A 16/2000. /XII.16./ sz. rendelet kihirdetve 2000. december 16.-án, rendelkezéseit 2001.
január hó 1-től kell alkalmazni!
7/ A 18/2001. /XII.21./ számú rendelet kihirdetve 2001. december 22.-én, rendelkezéseit
2002. január hó 1-től kell alkalmazni!
8/ A 16/2002. (XII.12./ számú rendelet kihirdetve 2002. december 12-én, rendelkezéseit
2003. január hó 1-től kell alkalmazni!
9/ A 17/2003. (XII.17) rendelet kihirdetve 2003. december 17-én, rendelkezéseit 2004.
január hó 1-től kell alkalmazni!
10./ A 2/2006. (II. 1.) számú rendelet kihirdetve: 2006. február 1-jén, rendelkezéseit 2006.
február 1-jétől kell alkalmazni.
11.) A 12/2006. (VIII. 9.) számú rendelet kihirdetve 2006. augusztus 9-én, rendelkezéseit
2006. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
12.) A 2/2007. (I. 31.) számú rendelet kihirdetve 2007. január 31-én, rendelkezéseit 2007.
március 1-jétől kell alkalmazni.
13.) A 12/2007. (III. 14.) számú rendelet kihirdetve 2007. március 14-én, rendelkezéseit
2007. március 14-től kell alkalmazni.
14.) A 3/2008. (II. 27.) kihirdetve 2008. február 27-én, rendelkezéseit 2008. január 1-jétől
kel alkalmazni.
15.) A 11/2008. (IV. 25.) számú rendelet kihirdetve 2008. április 25-én, rendelkezéseit
2008. május 1-jétől kel alkalmazni.
16.) A 17/2008. (VII. 21.) számú rendelet kihirdetve 2008. július 21-én, rendelkezéseit a
kihirdetés napjától kell alkalmazni.
17.) A 11/2009. (VI. 25.) számú rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
2009. július 1-jétől kell alkalmazni.
18.) A 7/2010. (III. 25.) számú rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, 4. § (4)
bekezdésre vonatkozó rendelkezéseit 2010. február 25-től, egyébként 2010. május 1-jétől kell
alkalmazni.
19.) A 3/2011. (I.31.) számú rendelet 2011. január 31-én lép hatályba, rendelkezéseit
2011. március 1-jétől kell alkalmazni.
20.) A 23/2011. (XII.19.) számú rendelet 2011. december 19-én lép hatályba,
rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.
Atkár, 2011. december 19.
Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

