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 E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 9-ei rendkívüli ülésére  

az étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról 

                  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 88/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat értelmében Tokod Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi közétkeztetés 

biztosítására a Pánczél Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 2524 Nagysáp, 

Granárium domb 3.) kötött szállítási szerződést 2015. augusztus 1. napjától 

2017. július 31. napjáig terjedő időszakra. 

A gyermekétkeztetés térítési díja szabályainak meghatározásáról a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151.§- a rendelkezik. 

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi 

térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó 

napi összege. 

A Pánczél Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés alapján az ellátási díjak az 

alábbiak szerint alakulnának: 

 

Megnevezés Jelenlegi Javasolt Különbség 

Óvodai 

gyermekebéd 

200+ÁFA=254 221+ÁFA=281 +27 

Óvodai tízórai 88+ÁFA=112 67+ÁFA=85 -27 

Óvodai tízórai, 

ebéd és uzsonna 

360+ÁFA=457 348+ÁFA=442 -15 

Általános iskola 

ebéd 

255+ÁFA=324 347+ÁFA=441 +117 

    

Fentiek ismeretében, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 

következő rendeletmódosítási javaslatot. 

 

Rendeletmódosítási javaslat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (…...) 

önkormányzati rendeletét az étkeztetési térítési díjakról szóló 5/2001. (IV. 2.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Tokod, 2015. szeptember 3. 

  

 

              Tóth Tivadar 

                       polgármester 
 

mailto:tokod@tokod.hu


Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (….) önkormányzati rendelete 

az étkezési térítési díjakról szóló 

5/2001. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1.  § Az étkezési térítési díjakról szóló 5/2001. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 1. 

§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. § A Képviselő-testület az étkezési térítési díjakat a következők szerint 

határozza meg: 

 

a) Óvodai gyermekebéd   221,- Ft + ÁFA (Összesen: 281,- Ft) 

 

b) Óvodai tízórai      67,- Ft + ÁFA (Összesen: 85,- Ft) 

 

c) Óvodai tízórai, ebéd és uzsonna 348,- Ft + ÁFA (Összesen: 442,- Ft) 

 

d) Iskolai gyermekebéd   347,- Ft +ÁFA (Összesen: 441,- Ft) 

 

 

  

2.  §  Ez a rendelet 2015. ………………….-jén lép hatályba, és a hatályba 

lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

   

     Tóth Tivadar                    dr. Gál Gabriella 

              polgármester                                                     jegyző  

       

  

 

A rendeletet 2015. szeptember 10. napján kihirdettem: 

 

 

 

 

                        dr. Gál Gabriella 

                        jegyző 
 

 

 

 

 


