
Zfu lka Község Önkormányzata
Képvisclő{estiilete

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPvTsELó_TEsTiir,ETÉNE K

l912015. (Xl15,) önkormányzati rendelete

az étkeztetés téfitési díjainak megállapításáról szóló
2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet

módosítá§áról

Zánta Község Önkormányzata Képviselő-testületc a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló i993. évi lll. töIvény 62. § (2) bekezdésében kapotl felhatalmazás alapján,
Magyaíor§Zág Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőkeí rendeli el:

1.§ AZ étkeztetés térítési díjainak megá'lapításáról szólő 212074. (lI.5.) önlrormányzati
Iendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 1. §-a 1/A. §-al egésztil ki:

,,1/A, § (1) Zánl<a Község Öntormányzata Képvisclő-testülete (a továbbiakban: képviseló-
testülel) az Egry JóZsefKözépiskola és Kollégirr,.n diákjai étkezíetését az Erzsébet Üzemeltető
Korlátolt Felelősségú Társaság Erzsébet Üdiilőkorpont és Tábor Zánta üzemeltetésében.
vásárol élelmezés úlján látja el.
(2) Az Eery József Középiskola és Kollégiumi diákok és iskolai dolgoók étkezési tédtési
dijainak mértóke a 201,5D0I6. tanév időtaltamára jelen lendelet 1. mellékletben foglaltak
szerint került megállapitására.
(3) A rendelet 1. nrellékletével az alaprendelet 6. mellékletre egészűl ki."

záró rendelkezésel

6. § Ez a rendelet 20l5. november 16. napján lép hatályba,

Zánka. 201 5 - oktőber 29 -

Filep Miklós
polgá.mester

kihirdetve:
Zánka, 2015, rrovenber 15.

_i

Lukács Agoc§
jegyző

Lukács Agnes
.]egyzo



zánka kö7sép Önkolmánv7atá
Képviselő{eslülete

1, melléklel a 19/2015. (xI.15.) önkormányzati rende]ethez

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium
2015. év szeptember l-től alkalmazandó tédtési díjai

Megne\,ezés Gyermek
térítési dű

bruttó Iíadag
(27 % AF^-vaI)

Gycrmck
térítésidíj

nettó Ft/adag

Iskolai
dolgozók teljes
térítési díj bruttó

Ft/adag
(27 % ÁFÁ-val)

Iskolai dolgozók
teljes térítési díj

nettó Ft/adag

Reggeli, tízórai,
ebéd, uZsonna
ínéav étkezés')

111 560 l450 II42

Ebéd, uzsonna,
vacsora
(hlírom étkezés)

800 630 l550 1220

Ebéd, uzsonna
(két étkezés)

419 330 850 669

Reggeli, tízórai
(két étkezés)

292 230 600

Reggelj, tízóIai,
ebéd, uzsonna,
vacsota
(öt étkezés)

1092 860 2150 1693

Reggeli, tízórai,
vacsom
(három étkezés')

673 530 l300 I024

vacsola
(esv étkezés)

38] 300 700 55l


