
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
27/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

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

térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 
bekezdésében, a 162. § (5) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási intézményekben a gyermek, 
diákétkeztetés térítési díjait 2012. szeptember 1-jétől az 1. melléklet szerint állapítja meg.” 

2. §

A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
étkeztetés térítési díját és a kiszállítás költségét 2012 szeptember 15-től a 2. melléklet szerint 
állapítja meg.”

3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4. §

E rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

Tapolca, 2012. augusztus 28.

Császár László sk. Ughy Jenőné sk. 
 polgármester aljegyző 

Kihirdetve: 2012. augusztus 29.

  Ughy Jenőné sk. 
  aljegyző 



1. melléklet a 27/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

A B C D E
1. Korosztály Étkezés Nyersanyagár

(nettó forint)
Térítési díj
(nettó
forint)

Önkormányzat által
fizetendő (nettó 
forint)

2. Bölcsőde 3 év 4xétkezés 338 433 609
3. Óvoda 3-6 év 3xétkezés 290 347 505
4. Általános iskola

alsó és felső tagozat 
3xétkezés 340 389 584

5. Általános iskola
alsó és felső tagozat 

csak ebéd 228 277 402

6. Középiskolai tanulók reggeli 117 125 210
7. Középiskolai tanulók ebéd 234 279 399
8. Középiskolai tanulók vacsora 156 174 299
9. Diétás étkezést igénylők Az adott térítési díjat és nettó 80 Ft/nap felárat fizetnek. 



2. melléklet a 27/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

A B C D
1. Étkezés Nyersanyagár

(nettó forint)
Térítési díj

(nettó forint)
Kiszállítás költsége

adagonként
(nettó forint)

2. Szociális
étkezők 

ebéd 228.- 388.- 91.-



3. melléklet a 27/2012. (VIII 29.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális étkeztetés
intézményi térítési díja

Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében 2012. évre tervezett működési kiadások: 
szolgáltatási önköltség – normatív állami hozzájárulás = intézményi térítési díj
(A szolgáltatási önköltség a házhoz szállítás költségét nem tartalmazza.)

29.179.053.-Ft – 10.905.920-Ft = 18.273.133.-Ft

Egy ellátottra jutó önköltség napi összege szállítási költség nélkül:
(működési kiadás/252 nap/187 fő)       388.- Ft+ÁFA/adag

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 388.- Ft+ÁFA/adag

Szállítási költség: 124.174.-Ft/hó 1.490.080.-Ft/év

Egy ellátottra jutó szállítási költség napi összege:
(szállítási költség/251 nap/51 fő)       91.-Ft+ÁFA/adag

Szállítási költség intézményi térítési díja: 91.-Ft+ÁFA/adag



4. melléklet a 27/2012. (VIII 29.) önkormányzati rendelethez

A szociális étkezésben részesülők részére nyújtott kedvezmények: 

A B C

1. Jövedelem összege Kedvezmény Szociális étkeztetés napi térítési díj
( forintban)

2. 0.- Ft-nyugdíjminimum 100% 0.- Ft

nyugdíjminimum-
nyugdíjminimum+75%

nem
százalékos

250.- Ft+ÁFA

3. nyugdíjminimum+75% felett 0% 388.- Ft+ÁFA


