
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
___/2015. (__. ___.) önkormányzati rendelete 

 
az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

TERVEZET  
 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a  gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében 
meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 
 

1. § (1) Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) pont aa) alpontjában a „219,-Ft” 
szövegrész helyébe a „241,-Ft” szöveg lép. 
(2) A R. 1. § a) pont ab) alpontjában a „280,-Ft” szövegrész helyébe a „306,-Ft” szöveg lép. 
(3) A R. 1. § c) pont ca) alpontjában a „264,-Ft” szövegrész helyébe a „290,-Ft” szöveg lép. 
(4) A R. 1. § c) pont cb) alpontjában a „335,-Ft” szövegrész helyébe a „368,-Ft” szöveg lép. 
(5) A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5. § Vendégétkeztetés, munkahelyi étkeztetés térítése teljes költségen történik, a dolgozó 
megtéríti a szolgáltató által kiszámlázott teljes díjat.” 
 
2. § (1) A R. 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon a 
hatályát veszti. 

 
 

Viplak Tibor           Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
polgármester                  jegyző 

 
 
 
 
Kihirdetve: 2015. _______________ 
 
 
 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
    jegyző 
  



1. melléklet a ___/2015. (___. ___.) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 24/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 
Az élelmezés nyersanyagköltség napi összege (Ft/fő/nap) 

Intézmény tízórai ebéd uzsonna összesen 

Batthyány Fülöp 
Gimnázium és 

Általános Iskola 

(7-14 évesek) 

71,- 241,- 71,- 383,- 

 
Az étkeztetés intézményi térítési díjai (Ft/fő/nap) 

Intézmény tízórai ebéd uzsonna összesen 

Batthyány Fülöp 
Gimnázium és 

Általános Iskola 

(7-14 évesek) 

90,- 306 ,- 90,- 486,- 

„ 

  



2. melléklet a ___/2015. (___. ___.) önkormányzati rendelethez 
 
 
„2. melléklet a 24/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
Az élelmezés nyersanyagköltség napi összege (Ft/fő/nap) 

Intézmény tízórai ebéd uzsonna összesen 

Enyingi 
Szirombontogató 

Óvoda 

53,- 239,- 53- 345,- 

 
Az étkeztetés intézményi térítési díjai (Ft/fő/nap) 

Intézmény tízórai ebéd uzsonna összesen 

Enyingi 
Szirombontogató 

Óvoda 

67,- 304,- 67,- 438,- 

„ 

 


