
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VIII.27.) 

önkormányzati rendelete 

az intézményi étkeztetés élelmezési normáiról és térítési díjairól  

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. § (I) bekezdésben és 151. § (2a) 

bekezdésben kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott Pilisborosjenő Mesevölgy 

Óvodában, és az Érdi-Tankerületi Központ által fenntartott Német Nemzetiségi általános és 

Művészeti Alapfokú Iskolában étkező gyermekekre és ezen intézmények dolgozóira. 

 

2. § 

(1) A képviselő-testület az intézményi gyermekétkeztetés térítési díját, valamint az annak 

alapját képező nyersanyagköltségeket az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda 

nyersanyagköltség forintban 

tízórai 80 

ebéd  267 

uzsonna 63 

összesen: 410 

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda  

intézményi étkezés térítési díja 

tízórai 90 forint +ÁFA/fő /nap 

ebéd  280 forint +ÁFA/fő /nap 

uzsonna 70 forint +ÁFA/fő /nap 

összesen: 440 forint +ÁFA/fő /nap 

 

Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapfokú Iskola 

nyersanyagköltség forintban 6-10 éves korig 

tízórai 49,38+ÁFA 

ebéd  186,22+ÁFA 

uzsonna 67,92+ÁFA 

összesen: 303,52+ÁFA 

Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapfokú Iskola 

intézményi étkezés térítési díja 6-10 éves korig 

tízórai 126 forint +ÁFA/fő /nap 

ebéd  469 forint +ÁFA/fő /nap 

uzsonna 173 forint +ÁFA/fő /nap 

összesen: 768 forint +ÁFA/fő /nap 

Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapfokú Iskola 

nyersanyagköltség forintban 11-14 éves korig 

tízórai 71+ÁFA 

ebéd  270,87+ÁFA 

uzsonna 101,86+ÁFA 



összesen: 443,73+ÁFA 

Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapfokú Iskola 

intézményi étkezés térítési díja 11-14 éves korig 

tízórai 181forint +ÁFA/fő /nap 

ebéd  543 forint +ÁFA/fő /nap 

uzsonna 260 forint +ÁFA/fő /nap 

összesen: 984 forint +ÁFA/fő /nap 

 

Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapfokú Iskola 

intézményi étkezés térítési díja felnőttek esetében 

ebéd  679 forint +ÁFA/fő /nap 

 

3. § 

 

A 3. § (szerinti térítési díjakból a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997.évi XXXI. törvény 21/B §-ában foglat kedvezményeket biztosítani kell. 

 

 

4. § 

 

(1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az óvodában az intézményi dolgozók az 

ellátott gyermekekkel azonos térítési díjért, az iskolában a közétkeztető cég által felnőtt 

dolgozók számára meghatározott áron jogosultak az étkeztetést igénybe venni. 

(2) A Pilisborosjenő Mesevölgy Óvodában a vendégétkezés díja a térítési díj 50 %-kal növelt 

összege. 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet 2020. szeptember 01. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 3/2005. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet és az azt módosító 23/2005 (XI.11.), 4/2006 (IV.20), 16/2006 (XII.22.), 

10/2007 (XII.21.), 3/2009 (I.16.), 14/2009 (VIII.28.), 19/2009 (XII.18), 12/2010 (XII.21.), 

21/2011 (XII.07), 3/2012 (II.15.), 24/2014 (XII.18.), és a 16/2015 (XI.30.) 25/2018(XII.21) 

önkormányzati rendeletek. 

 

Pilisborosjenő, 2020. augusztus 24.  

 

 

Tömöri Balázs                        dr. Horti István 

        polgármester              jegyző 

 

 


