
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási,  
szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális étkeztetés

térítési díjainak megállapításáról

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) 
bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: 

1. §

A rendelet hatálya alá tartoznak Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő Tapolcai 
Diák és Közétkeztető Kft. által biztosított étkeztetésben részesülő személyek.  

2. §

Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási intézményekben a gyermek, diák-
étkeztetés térítési díjait 2011. április 1-től az 1. melléklet szerint állapítja meg. 

3. §

(1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális étkeztetés térítési díját és a kiszállítás költségét 2011. április 1-től a 2. melléklet 
szerint állapítja meg.

(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a Tapolca, Szent
István u. 12. szám alatti kiosztó helyen veszik át, vagy lakásra történő kiszállítással kérik. 
A kiosztó helyen történő ebéd-átvétel esetén szállítási költséget nem kell fizetni, a lakáson 
történő étkeztetés térítési díja mellett a kiszállítás költségét is meg kell fizetni. 

(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának és a kiszállítás költségének kiszámítását
a 3. melléklet tartalmazza.
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4. §

A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A
személyi térítési díj a napi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezések számának
szorzata, valamint a kedvezmények figyelembe vételével kerül megállapításra.

5. §

(1) A gyermek, diák étkeztetés esetén kedvezményt a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdése alapján kell
megállapítani.

(2)  A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A kedvezményt a tanuló után a 
nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. 

(3)  A szociális étkezésben résztvevők jövedelmüknek megfelelően a térítési díj és a 
kiszállítás költségének összegéből a 4. melléklet szerint személyi térítési díjat fizetnek. 

6. §

(1) A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (II. 18.) Kt. 
rendelete.

Tapolca, 2011. március 31.

Császár László sk. Dr. Imre László sk.
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2011. április 1. Dr. Imre László sk.
jegyző 
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1. melléklet a 6/2011. (IV.1) önkormányzati rendelethez

A B C D E

1 Korosztály Étkezés
Nyersanyagár

(nettó Ft)
Térítési díj
(bruttó Ft)

önkormányzat által
fizetendő díj  
(bruttó Ft)

2 Bölcsőde 3 év 4x étkezés 282,- 410,- 630,- 

3 Óvoda 3-6 év 3x étkezés 226,- 310,- 508,-

4
Általános iskola

alsó tagozat 3x étkezés 268,- 390,- 571,-

5
Általános iskola

alsó tagozat
csak ebédet

igénylő 162,- 240,- 364,- 

6
Általános iskola

felső tagozat 3x étkezés 300,- 410,- 628,- 

7
Általános iskola

felső tagozat 
csak ebédet

igénylő 182,- 260,- 393,- 

8
Középiskolai

tanulók reggeli 98 125 215

9
Középiskolai

tanulók ebéd 195 280 399

10
Középiskolai

tanulók vacsora 130 165 285
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2. melléklet a 6//2011. (IV.1.) önkormányzati rendelethez

A B C D

1 Étkezés
Nyersanyagár
(nettó Ft-ban)

Térítési díj
(bruttó Ft-ban)

Kiszállítás költsége
(bruttó Ft-ban)

2 Szociális étkezők ebéd 182 355 115 

3
Idősek Klubja tagjai 

részére ebéd 355 -

4
 Idősek Klubja tagjai 

részére 3x étkezés 620 -
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3. melléklet a 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális étkeztetés
intézményi térítési díja

Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében 2011. évre tervezett működési kiadások: 
szolgáltatási önköltség – normatív állami hozzájárulás = intézményi térítési díj
(A szolgáltatási önköltség a házhoz szállítás költségét nem tartalmazza.)

21.674.336.-Ft – 8.304.375.-Ft = 13.369.961.-Ft

Egy ellátottra jutó önköltség napi összege szállítási költség nélkül:
(működési kiadás/251 nap/150 fő)      355.-Ft

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 355.-Ft

Szállítási költség: 124.174.-Ft/hó 1.490.080.-Ft/év
Egy ellátottra jutó szállítási költség napi összege:
(szállítási költség/251 nap/51 fő)      115.-Ft

Szállítási költség intézményi térítési díja: 115.-Ft
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4. melléklet a 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelethez

A B C D E

1 Jövedelem összege Kedvezmény

Szociális
étkeztetés napi

térítési díj
(Ft, csak ebéd)

Idősek Klubja 
napi térítési díj
(Ft/3x étkezés)

Idősek Klubja  
napi térítési díj
(Ft, csak ebéd)

2 0 Ft-nyugdíjminimum 100% 0% 0% 0%

3 nyugdíjminimum+ 15% 80% 20% 20% 20%

4 nyugdíjminimum+ 30% 60% 40% 40% 40%

5 nyugdíjminimum+ 45% 40% 60% 60% 60%

6 nyugdíjminimum+ 60% 20% 80% 80% 80%

7
nyugdíjminimum+ 75%

felett 0% 100% 100% 100%
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	4x étkezés
	282,-
	410,-
	630,-
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	Óvoda 3-6 év
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	226,-
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	508,-
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	0%
	0%
	3
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