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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 többszörösen módosított  

11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete   

az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért  

 valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról 

 

Egységes szerkezetben 

 

  

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92. § 

(1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért 

valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati 

rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

(1)1 A gyermekétkeztetésben, óvodai, napközi, menzai ellátásban a személyi térítési díjat 

havonként a tárgyhónap 10. napjáig előre kell megfizetni. A térítési díjak az áfát nem 

tartalmazzák. 

       

Térítési díjat fizetők köre Intézményi térítési díj  

Óvoda (4-6 év) 

Tízórai                                                      105 Ft 

Ebéd                    184 Ft  

Uzsonna                      52 Ft 

Egész nap                    341 Ft 

Iskola (7-10 év) 

Tízórai                   129 Ft 

Ebéd                                   226 Ft 

Uzsonna                    66 Ft 

Egész nap                   421 Ft  

  

Iskola (11-14 év) 

Tízórai                  152 Ft 

Ebéd                                  265 Ft 

Uzsonna                   76 Ft 

Egész nap                  493 Ft  

  

2.§ 

(1) 2A dolgozók térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Térítési díjat fizetők 

köre 

Intézményi térítési  

díj 

Dolgozó 331 Ft + 195 Ft rezsi + áfa 

 

                                                 
1 Az 1.§. (1) bekezdést módosította a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése  
2 A 2.§. (1) bekezdést módosította a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése 
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(2)3 Dolgozónak minősülnek: 

a) a közös hivatal bucsai székhelyén dolgozó köztisztviselők,  

b) az Önkormányzat foglalkoztatásában álló közalkalmazottak,  

c) az Önkormányzatnál munkatörvénykönyv alapján határozatlan időre szóló 

munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók. 

d) az Önkormányzat állományából nyugdíjba vonult, a Prémium Évek Programban részt vevő 

munkavállalók. 

 

(3) Dolgozói térítési díjat, kizárólag a munkavállaló, egy ebéd erejéig veheti igénybe naponta.  

 

3.§ 

 

(1)4 A vendégétkezők által fizetendő térítési díj mértéke: 392 Ft + 231 Ft rezsi + áfa 

 

(2)5 Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások étkezési térítési díja:  

     332.- Ft + 217.- Ft rezsi + áfa 

 

(3)6 Erzsébet-tábor keretében napi négyszeri étkeztetést igénybevevők étkezési térítési díja: 

    743.- Ft + 438.- Ft rezsi + áfa 

 

(4)7 Rendezvényi étkeztetés térítési díja: 1.200.- Ft + áfa/fő  

 

4.§8 

 

Az élelmezésvezető a norma 100%-os szintjét éves átlagban nem lépheti túl. 

 

5.§ 

 

(1) E rendelet 2011. április 1. napjával lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a 8/2009.(VI.25.) számú rendelet az 5/2010.(II.11.) számú, a 11/2010.(V.27.) 

számú módosító rendeletekkel együtt hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2011. április 19. 

 

            Kláricz János sk.         Dr. Nagy Éva sk. 

              polgármester                                            megbízott körjegyző helyettes 

 

Kihirdetve: 

Bucsa, 2011. április 20.   

                                                                                        Dr. Nagy Éva sk. 

                          megbízott körjegyző helyettes 

                                                 
3 A 2.§. (2) bekezdést módosította a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése 
4A 3.§. (1) bekezdést módosította a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése 
5 A 3.§. (2) bekezdést módosította a 8/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályos 2016. július 1-

jétől 
6 A (3) bekezdést beillesztette a 8/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelet 1.§. (2) bekezdése, hatályos 2016. július 1-jétől 
7 A (4) bekezdést beillesztette a 8/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelet 1.§. (3) bekezdése, hatályos 2016. július 1-jétől 
8 A 4.§-t beillesztette a 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdése 


