
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

5/2011. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben 
fizetendő térítési díjakról 

A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. szeptember 1. 



 
Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXIX. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a 
1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzata által fenntartott 
közoktatási intézményekre, illetve az intézményi ellátást igénybe vevőkre. 

2. § 

(1) A közoktatási intézményekben igénybe vett étkezésért a vendéglátó termékek 
előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM 
együttes rendeletben meghatározott nyersanyag norma szerint kell az étkezési-
térítési díjat a mindenkori általános forgalmi adóval növelt nyersanyag árak alapján 
évenként megállapítani.  

(2) A térítési díj a nyersanyag norma, a rezsiköltség és az általános forgalmi adó 
összege. 

(3) Az iskolai tízóraiért, ebédért és uzsonnáért fizetendő térítési díjból Városlőd Község 
Önkormányzata a rezsiköltség általános forgalmi adóval terhelt összegének 
megfizetését magára vállalja. 

(4) Az óvodai tízóraiért, ebédért és uzsonnáért fizetendő térítési díjból Városlőd 
Község Önkormányzata a rezsiköltség általános forgalmi adóval terhelt összegének 
megfizetését magára vállalja. 

(5) A térítési díj beszedéséről, majd Városlőd Község Önkormányzat részére történő 
továbbutalásáról a közoktatási intézmények gondoskodnak. 

3. § 

(1) E rendelet alkalmazásában Városlőd Község Önkormányzat által fenntartott 
közoktatási intézmények: az Általános Művelődési Központ városlődi Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és az Általános Művelődési Központ városlődi Német 
Nemzetiségi Óvoda intézményegységek. 

(2) E rendelet 2011. szeptember 11. napján lép hatálya. 
(3) A rendelet kihirdetéséről a Körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
 
 
 Csekényi István Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 



1. melléklet Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (VIII. 25.) 
rendeletéhez 

 
 
 

Fizetendő térítési díjak mértéke és összetétele 
 
 
 

  A B C D E F G 

1 

  2011. évi  
nyersanyag 
norma (Ft) 

nyersanyag 
norma ÁFA 
(Ft) 

rezsi     
(Ft) 

rezsi 
ÁFA  
(Ft)  

Fizetendő 
térítési díj 
(Ft) 

Összesen 
(Ft) 

2 Iskola ebéd  225 56 215 54 281 550 

3 
Iskola 
tízórai, 
uzsonna 

100 25 60 15 125 200 

4 

Óvodai 
tízórai, 
ebéd, 
uzsonna 

236 59 142 35 295 472 

 
 
 
 
 
 
 
 


