
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
32/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi nyersanyagnormáról 
 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
§. (1) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma napi összege: 
 

 
Intézmény                       reggeli      tízórai         ebéd          uzsonna       összesen 
              Ft.     Ft.               Ft.              Ft.                                Ft. 
Bölcsőde 
a)   ellátott                                67.-            60.-            171.-                      61.-                              359.- 
b)   alkalmazott                                                             295.-                                                          295.- 
Óvoda 
a) ellátott                                                    70.-           171.-              64.-                              305.- 
b) alkalmazott                          295.-                           295.- 
 
Iskola 
 Alsó tagozat : a) ellátott                            -           209.-              70.-             279.- 
b) alkalmazott                          295.-                           295.- 
Felső tagozat : a) ellátott                            -           211.-              71.-             282.- 
b) alkalmazott                          295.-                           295.- 
 
Gondozási Központ    
a) ellátott                         295.-                           295.- 
b) alkalmazott                         295.-                           295.- 
 
5. Alkalmazott                                    295.-                           295.- 
 
6. Egyéb vásárló                        295.-                           295.- 

 
 
(2) A Gyermekélelmezési Konyha az 1. §. (1) bekezdésben foglalt nyersanyagot az alábbi 
összeggel számlázhatja, értékesítheti: 
 
a.) A Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai részére a nyersanyagnorma napi költségének 5 
%-kal emelt összegével. 
b.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az 1-3. sorszámig terjedő intézményben az ellátottak 
részére a nyersanyagnorma napi költségének 60 %-kal emelt összegével. 
c.) A rendelet 1. §. (1) bekezdés 4/a. pontja szerinti ellátottak és a 1-5. pont szerint étkező 
alkalmazottak és a 6. pont szerinti egyéb vásárlók a napi nyersanyagnorma 71,60 %-kal emelt 
összegével.  
d.) Fegyvernek közigazgatási területén kívülről étkezők esetén a nyersanyagnorma napi 
költségének az  
   - az 1. §. (2) a.) és b.) pontja esetében 60 %-kal emelt összegével 
   - az 1. §. (2) bek. c.) pontja esetében 80 %-kal emelt összegével.  
 
 2. §. Az intézményi és egyéb alkalmazottak által fizetendő térítési díj a nyersanyagnorma rezsi 
költséggel növelve és ÁFÁ-val. 
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3. §. Értelmező rendelkezés: 

(1) Egyéb alkalmazott: Fegyvernek Város Önkormányzat által fenntartott, a rendelet 1. §. 
(1) bek. 1-4. pontjaiba foglalt intézményeibe nem tartozó intézményi dolgozók, így a 
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, 
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha, Fegyverneki Orvosi Rendelő, Fegyverneki 
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény által foglalkoztatott 
közalkalmazottak és köztisztviselők.  
 
(2) Egyéb vásárló: A rendelet 1. §. (1) bek. 1-5. pontjaiba nem tartozó étkezők> 
 
(3) A rendeletben megállapított díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét. 

 
4. §. Megtakarítás év végén az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten.  
*1 
5. §. Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba és 2016. január 31-ig érvényes.   
 
 
Tatár László       Buzás Istvánné dr. 
polgármester                jegyző 
 
 
Kihírd.: 2014.XI.26. 
 
 
*1 A 31/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelettel módosítva (hatályos 2016. január 1-től) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


