Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (III.01.) önkormányzati rendelete
az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról és a fizetendő térítési díjról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §. (1) bekezdésében, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében,
valamint a 21/A és a 151. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) fenntartásában működő Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
konyhája (a továbbiakban: konyha) által biztosított étkeztetést igénybevevőkre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat a konyhán keresztül látja el a helyi óvodai, általános iskolai
gyermekélelmezést és a szociális, munkahelyi és egyéb étkezéssel kapcsolatos feladatokat.
2. Az élelmezési nyersanyagköltség megállapítása
2. § (1) A Képviselő-testület az alábbi élelmezési nyersanyagköltséget állapítja meg:
Megnevezés
óvodás gyermek
(napi 3 x étkezés)
általános iskolás
(napi 3 x étkezés)
Menza
alkalmazottak ebéd
(önkormányzati int.,
iskolai)
Vendég

Nyersanyagnorma+ÁFA / önktg + rezsi
nyersanyagnorma + ÁFA
312 + 84 = 396
nyersanyagnorma + ÁFA
425 + 115 = 540
nyersanyagnorma + ÁFA
253 + 68 = 321
nyersanyagnorma + önktg.54% + ÁFA
327 + 177 + 136 = 640
nyersanyagnorma + önktg.54% + rezsi
60% +ÁFA
327 + 177 + 196 + 189 = 889

Térítési díj
395,- Ft
540,- Ft
320,- Ft
640,- Ft

890,- Ft

(2) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az
Önkormányzat évente egy alkalommal, december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja és
a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételt állapíthat meg.
(3) A konyhai szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatás esetében a külső megrendelővel
egyedi vállalkozási szerződés alapján kerül megállapításra a térítési díj. A vállalkozási
szerződések megkötésére a polgármester jogosult.

4. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele
4. § (1) Az étkezési szolgáltatás igénybevételét előzetesen, az igénybevételt megelőző nap
délelőtt 9 óráig a konyhának be kell jelenteni.
(2) Az igénybejelentés elmulasztása esetén a konyha az étkezést nem biztosítja, az
igénybevevő az étkezésre nem jogosult.
(3) Az étkezési szolgáltatásról történő lemondást a konyhának az élelmezést megelőző nap
délelőtt 9 órájáig be kell jelenteni.
(4) A lemondás bejelentésének elmulasztása esetén a térítési díjat az igénybe nem vett
szolgáltatásra is meg kell téríteni.
5. Záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilisszentkereszt Község
Önkormányzat képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 1/2007. (I.17.)
önkormányzati rendelete, továbbá az azt módosító 14/2010. (XI.26.); 22/2012. (XI.24.);
1/2013. (I.28.) önkormányzati rendelete.
Pilisszentkereszt, 2019. február 28.
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2019. március 1.
Baranyák Szilvia
jegyző

