
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2004.  (VI. 25.) rendelete

1 Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeiben az élelmezési 
  térítési   díjak megállapításának szabályairól .

Módosította:  a 29/2007.(X.31.) ÖKT rendelet és a 33/2008.(X.30.) ÖKT. rendelet

(Egységes szerkezetbe foglalva: 2008. november 14-én.)

A rendelet célja

1.  § Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  élelmezési 
szolgáltatások  nyersanyagnormáinak  kialakítása,  egységes  kezelése  érdekében  rendeletet 
alkot.

A rendelet hatálya

2.  § A rendelet  hatálya  kiterjed  Szentgotthárd  város  Önkormányzata  által  fenntartott 
intézményekben az élelmezési szolgáltatást igénybe vevő:

a) gyermekekre, tanulókra
b)a Városi Gondozási Központ ellátottaira
c) az élelmezési szolgáltatást igénybe vevő dolgozókra
d) az élelmezési szolgáltatást nyújtó vállalkozóra

2 A térítési díj

3.§ (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2) A térítési díjat

a)  az  ellátást  igénybe  vevő  jogosult,  amennyiben  jövedelemmel  nem  rendelkezik  a 
tartására, gondozására kötelezett személy,
b) gyermekek, tanulók esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő 
köteles megfizetni.

(3) A térítési díj alapja: az élelmezési nyersanyagnorma egy igénybe vevőre jutó napi összege.
(4)  A nyersanyagnorma  mértékét  a  67/2007.(VIII.10.)  GKM-EüM-FVM-SZMM  együttes 

rendelet melléklete figyelembe vételével a Fenntartó külön döntésében határozza meg.
(5) A térítési díj kiszámítása:
1 Módosította:  33/2008.  (X.  30.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  rendelet 1.  §-a. 
Hatályos: 2009. I. 01-től. 
2 Módosította:  33/2008.  (X.  30.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  rendelet 2.  §-a. 
Hatályos: 2009. I. 01-től. 
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a) a 2.§ a) pontjában meghatározott ellátottak esetében a fizetendő térítési díj a Fenntartó 
által  meghatározott  nyersanyagnorma ÁFÁ-val  növelt  összege és az igénybe vett  napi 
étkezések számának szorzata azzal, hogy amennyiben az ellátott más jogszabály alapján 
kedvezményre jogosult, a térítési díj ennek figyelembe vételével kerül megállapításra.
b) a 2.§ b) pontjában meghatározott  ellátottak esetében a fizetendő térítési  díjat külön 
önkormányzati rendelet állapítja meg.
c) a 2.§ c) pontjában meghatározott ellátottak esetében a fizetendő térítési díj a Fenntartó 
által  meghatározott  nyersanyagnorma rezsiköltséggel  és ÁFÁ-val  növelt  összege és az 
igénybe vett napi étkezések számának szorzata.

(6) A rezsiköltség mértéke a 2.§ d) pontjában meghatározott vállalkozó és az Önkormányzat 
közötti szerződésben kerül meghatározásra”

A nyersanyagnorma mértéke

4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó érvényes élelmezési nyersanyagnormát az 1. számú 
melléklet tartalmazza.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó élelmezési nyersanyagnormát évente egyszer, a tárgyévet 
megelőző év október 31-ig határozza meg a Képviselő-testület.

Hatályba léptető, átmeneti és záró rendelkezések

3(1) A jelen rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
(2) 2005. január 1-től a rendelet hatálya alá tartozó élelmezési nyersanyagnormát évente 

egyszer, a tárgyévet megelőző év október 31-ig határozza meg a Képviselő-testület
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 

30.)  ÖKT.  Rendelet  6.sz.  melléklete,  továbbá a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátási 
formákról szóló 22/2003. (IV. 30.)  ÖKT. Rendelet  2. sz. melléklete és az  önkormányzati 
intézmények étkezési  szolgáltatásait  igénybe vevők térítési  díjainak megállapításáról  szóló 
31/1996. (XI. 28.) sz. Rendelet hatályát veszti.

Kihirdetés napja: 2008. október 30.

1.  4  számú melléklet a 22/2004. (VI. 24.) rendelethez  

3 Módosította:  33/2008.  (X.  30.)  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  rendelet 5.  §-a. 
Hatályos: 2009. I. 01-től. 
4 Hatályon kívül helyezte a 33/2008. (X.30.) ÖKT rendelet 3.§-a 2008.11.01-től
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