
 

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelettel módosított 

 

16/2014. (XII. 17.) számú rendelete 
 

az étkezési térítési díjakról 

(egységes szerkezetben) 
 

Szob Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet hatálya 

1.§ (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kiterjed a Szob város közigazgatási területén a 

gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe járó gyermekekre, ezen intézmények 

alkalmazottaira és a Központi Konyha vendégétkezőire és a Gondozási Központra. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azokra a gyermekekre, akiknek betegsége miatt olyan speciális étrendre van 

szükségük, amely részükre az étkeztetés keretén belül nem biztosítható. 

 

Az étkezés igénybe vétele 

2.§ (1) Szob Város Önkormányzata a Központi Konyhán keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai 

gyermekélelmezést, a Gondozási Központ ellátottjainak élelmezését, továbbá a munkahelyi étkeztetéssel 

kapcsolatos feladatokat.  

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások 

közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  

(3)Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén mindhárom étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 

igénybevétele kötelező. 

(4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők esetén mindhárom étkezés (tízórai, 

ebéd, uzsonna) igénybevétele kötelező. 

(5) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai 

tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők esetében be kell nyújtani. 

(6) Az étkezést a lemondással érintett napon 09:00 óráig kell írásban vagy telefonon lemondani.  

(7) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények 

alkalmazottai és külső vendégétkezők étkezése az igénybevevő vagy törvényes képviselőjének a Központi Konyha 

élelmezésvezetőjéhez intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg. 

(8) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap. 

 

A térítési díj összege és megfizetésének módja 

3.§ (1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a jogszabályban előírt normatív kedvezményeket 

biztosítani kell.  

(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója évente egy 

alkalommal, december 31. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési 

díjtételeket állapít meg. 

(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője 

köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás 

következményeire.  

(5) Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője negyedévenként 

összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Szobi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének, 

aki intézkedik annak behajtása iránt.  

(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő: 

a) az igénybevevő törvényes képviselője azt kéri, ha az igénybevétel nem kötelező, 

b) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy 
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(7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden 

tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.  

(8) A térítési díj készpénzátutalási megbízással (csekken), átutalással vagy a Központi Konyhán készpénzes 

befizetéssel fizethető meg. 

 

Záró rendelkezések 

 

4. § (1) A rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, 

intézmények térítési díjáról szóló 18/2008 (VII.2.) Kt. sz. rendelet, valamint az azt módosító 14/2009 (VII.1.), 

8/2010 (VI. 2.) 24/2011. (XII.1.) és 4/2012. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

Ferencz Gyöngyi s.k. 

polgármester 
dr. Holocsi Krisztián s.k. 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2014. december 17. napján kihirdetésre került. 

 

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. december 17. napjától 2015. január ……. napjáig 

kifüggesztésre került. 

 

 

 

 

 dr. Holocsi Krisztián s.k. 

jegyző 
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1. melléklet1 a 16/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez 

 

Intézmény 
Nyersanyag 

norma (Ft) 

Rezsi ktg. ( 

Ft) 
Áfa 27% 

Új bruttó 

térítési díj 

(Ft) 

Szobi Napsugár Óvoda 276   75 351 

Szobi Fekete István Általános 

Iskola       0 

napközi 3 étkezés       0 

alsó tagozat 315   85 400 

felső tagozat 348   94 442 

          

tízórai+ebéd         

alsó tagozat 248   67 315 

felső tagozat 276   75 351 

        0 

ebéd       0 

alsó tagozat 205   55 260 

felső tagozat 213   58 271 

        0 

Gondozási Központ 

gondozottak       0 

reggeli, ebéd,vacsora 548 256 217 1021 

          

Diétás étkezés (óvoda, iskola)         

ebéd 425   115 540 

3 étkezés 583   157 740 

        0 

Gondozási központ        0 

Alkalmazottak 3 étk.       0 

reggeli+ebéd+vacsora          548 256 217 1021 

Konyha, óvoda, iskola     0 0 

Alkalmazottak 3 étk.     0 0 

tízórai+ebéd+uzsonna  407 256 179 842 

        0 

Vendégétkezés       0 

ebéd 262 256 140 658 

          

 

                                                 
1 Módosította az 1/2015. (I. 23.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2015. január 23. napjától 


