Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete
az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:1
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák körében:
- szociális étkeztetésre,
- bölcsődékben,
- nappali ellátásban,
- időskorúak gondozó házában,
- idősek otthonában
étkeztetést igénybevevőkre.
b) A köznevelési intézmények körében
- óvodákban
- általános iskolákban
- középiskolákban,
- szakiskolákban,
- kollégiumokban,
- nyári napközis táborban
étkeztetést igénybevevőkre.
2. §
A rendelet hatálya alá tartozó étkeztetést biztosító intézményekben az 1. mellékletben foglalt
napi élelmezési nyersanyagköltségeket kell alkalmazni.
3. §
Ha a személyes gondoskodást nyújtó intézmény (ellátási forma) főzőkonyhával nem
rendelkezik, akkor élelmezési nyersanyagnormája azonos az élelmet előállító egység
nyersanyagnormájával.
4. §
(1) E rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba.
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A 48/2019. (XII.16.) önk. rend. mód.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szerveknél, intézményeknél, valamint Zalaegerszeg közigazgatási területén
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményeknél és a
Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnál folyó munkahelyi étkeztetésről és az intézeti
élelmezés nyersanyagköltségeiről, valamint az azt módosító 16/2000. (III.31.) sz.
rendelet, 10/2001. (III.9.) sz. rendelet, 7/2002. (III.8.) sz. rendelet, 28/2002. (IX.20.) sz.
rendelet, 41/2002. (XII.28.) sz. rendelet, 40/2003. (XII.23.) sz. rendelet, 56/2004.
(XII.23.) sz. önkormányzati rendelet, 57/2005. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet,
36/2006. (VII.27.) sz. önkormányzati rendelet, 61/2006. (XII.22.) sz. önkormányzati
rendelet, 63/2007. (XII.28.) sz. önkormányzati rendelet, 54/2008. (XII.23.) sz., 62/2009.
(XII.23.) sz. önkormányzati rendelet.
(3) A 48/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2020. január 1.
napján lépnek hatályba.
(4) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 7/2020. (IV.02.) önkormányzati
rendeletével módosított rendelkezések 2020. április 3. napján lépnek hatályba. A rendelet
rendelkezéseit 2020. március 19. napjától kell alkalmazni.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez2

A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák ÁFA nélküli nyersanyagnormája:
2020. évre

Szociális intézmények
1.

Bölcsődék

2.

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Ezen belül:
- ebéd:
Felnőtt ebéd:
Nappali ellátás
(ebéd)
Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
Étkeztetés (ebéd)

3.
4.

450,- Ft/fő
225,- Ft/fő
338,- Ft/fő
333,- Ft/fő
754,- Ft/fő
333,- Ft/fő

Köznevelési intézmények

1.

2.
3.
4.
5.

2

Óvodai napközi otthon
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Ezen belül:
- ebéd:
Felnőtt ebéd
Általános iskolai napközi otthon
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Általános iskolai ebéd
Felnőtt ebéd
Középiskolai kollégium
Középiskolai ebéd
Felnőtt ebéd

ZMJV P 7/2020. (IV.02.) önk. rend. 1. § mód.

419,- Ft/fő
253,- Ft/fő
338,- Ft/fő
543,- Ft/fő
338,- Ft/fő
338,- Ft/fő
870,- Ft/fő
377,- Ft/fő
338,- Ft/fő

