
 
Egységes szerkezetben a 9/2015.(VI.01.) önkormányzati rendelettel bezárólag 

Hatályos: 2015. június 2-től 
 

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2009. (VI. 29.) sz. 
rendelete 

 
az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról 

 
 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e.) pontjának felhatalmazása 
alapján az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. §12 Iskoláskorúak (7-14 évesek) étkeztetése esetén alkalmazandó élelmezési 
nyersanyagköltség napi összeg és a fizetendő térítési díj összege: 

a) menza (ebéd) esetén 
aa) a nyersanyagnorma:  241,- Ft 

  ab) a térítési díj:   306,- Ft 
 
b)  általános iskolai étkeztetés (háromszori étkezés) esetén alkalmazandó élelmezési 

nyersanyagköltségek napi összegét és a fizetendő térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 
 

c) a középiskolás korúak (14-20 évesek) étkeztetése – kizárólag menza (ebéd) – esetén 
alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltség napi összeg és a fizetendő térítési díj összege: 

ca) a nyersanyagnorma:  290,- Ft 
cb) a térítési díj:   368,- Ft 

 
 
 
1/A. §34 
 
 
2. § Óvodáskorúak (3-6 évesek) étkeztetése esetén alkalmazandó élelmezési 

nyersanyagköltségek napi összegét és a fizetendő térítési díjakat a 2. melléklet 
tartalmazza. 5 

 
3. § Az Enyingi Városi Bölcsőde esetén alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltségek napi 

összegét és a fizetendő térítési díjakat az 3. melléklet tartalmazza.678, 9 
 
 
4. §10 
 

                                                 
1 Módosította a 26/2011. (XII. 30.) önk. rendelet. 
2 Módosította a 9/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet 
3 Kiegészítette a 12/2010. (VI. 03.) számú rendelet. 
4 Hatályon kívül helyezte a 26/2011. (XII. 30.) önk. rendelet. 
5 Módosította a 26/2011. (XII. 30.) önk. rendelet. 
6 Módosította a 28/2009. (VII. 07.) számú rendelet. 
7 Módosította a 12/2011. (V. 30.) önk. rendelet. 
8 Módosította a 26/2011. (XII. 30.) önk. rendelet. 
9 Módosította a 4/2013. (III. 01.) önk. rendelet. 
10 Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (VI. 03.) sz. rendelet. 
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5. §11 Vendégétkeztetés, munkahelyi étkeztetés térítése teljes költségen történik, a dolgozó 

megtéríti a szolgáltató által kiszámlázott teljes díjat.121314 
 
 
6. § A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.15 
 
 
7. § E rendelet 2009. július 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Enying Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi étkezési normákról és térítési 
díjakról 14/2008. (VII. 30.) számú rendelete hatályát veszti. 

 
 
8. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.16 
 
 
 
Enying, 2009. június 24. 
 
 
 
 

  Tóth Dezső s.k.              Szörfi István s.k. 
    polgármester          jegyző 

 
 
Kihirdetve: 2009. június 29. 
 
 

Szörfi István s.k. 
       Jegyző 

 

                                                 
11 Módosította a 9/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet 
12 Módosította a 15/2011. (VI. 30.) önk. rendelet. 
13 Módosította a 26/2011. (XII. 30.) önk. rendelet. 
14 Módosította a 4/2013. (III. 01.) önk. rendelet. 
15 Módosította a 26/2011. (XII. 30.) önk. rendelet. 
16 Kiegészítette a 44/2009. (X. 01.) sz. rendelet. 


