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ELŐTERJESZTÉS 

Polgármester Úr részére 

Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igény-

bevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő:  Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit szociálpolitikai referens 

Előterjesztés egyeztetve:  dr. Raab Patrik szociális főosztályvezető 

Előterjesztés pénzügyileg egyeztetve:  Hrágyel Erika, GI  

 Juhász András gazdasági főosztályvezető 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző 

Tisztelt Déri Tibor Polgármester Úr! 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, va-

lamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 2. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „E rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat 

által ellátott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások (a továbbiakban: 

gyermekjóléti alapellátások) formáit, azok igénybevételének részletes szabályait, valamint a fizeten-

dő térítési díjak mértékét.” 

A Rendelet 25. §-a szabályozza a bölcsődei térítési díj mértékének és megfizetésének szabályait, 

egyben rögzíti, hogy a térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 

összege. A szabályozáshoz hozzárendeli az 1. számú mellékletet, amely tételesen felsorolja a térítési 

díjak összegét és azon belül a nyersanyagnormatíva arányát. 

Az Újpest Önkormányzati Bölcsődék Intézménye intézményvezetője 2020. szeptember 18. napján 

benyújtott a kérelmében, kérte, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továb-

biakban: Önkormányzat) vizsgálja felül a nyersanyagnormatíva mértékét, tekintettel az élelmiszer 

árak növekedésére, amely nagyban nehezíti a gazdálkodást, figyelembe véve azt, hogy 2013 óta a 

nyersanyagnormatíva nem változott, valamint inflációkövető sem volt. 

Intézményvezető Asszony 20 százalékos nyersanyagnormatíva emelést javasolt. A kérelméhez csa-

tolt beszállítói árakat tartalmazó táblázat 2020. január 1. napjától 2020. augusztus 24. napjáig terje-

dően 24,42 százalékos átlag áremelkedést mutat, így javaslom, hogy az Önkormányzat 2021. január 

1. napjától - figyelemmel a nyersanyag normatíva változására - módosítsa a bölcsődei étkezés 

nyersanyagnormatíváját. 

A 25 százalékos módosítás kapcsán okozta várható változás (átlag igénybevétel esetén) 2021. január 

1. napjától: 

 Jelenlegi Plusz emelkedés 
- a nyersanyagnormatíva előirányzat:  90 526 250 Ft  22 683 750 Ft 

- a térítési díjból származó bevétel: 48 031 500 Ft 12 044 250 Ft 

- a fix kiadások (10 639 500 Ft + járulék): 42 494 750 Ft  12 264 009 Ft 

A nyersanyagnormatíva változása miatt szükséges a Rendelet 1. számú mellékletének módosítása. 

mailto:KanaszNM@ujpest.hu
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A fent részletezett 25 százalékos emelés térítési díjakra gyakorolt hatását az előterjesztés 7. számú 

melléklete, a keletkezett önkormányzati bevételek és költségek adatait a 6. számú melléklete tartal-

mazza. 

Jelen előterjesztést a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet 54. § (2) be-

kezdés c) és e) pontja alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 

 

Kérem Tisztelt Déri Tibor Polgármester Urat, hogy járuljon hozzá a bölcsődei étkeztetés 

nyersanyagnormatívájának 25 százalékos emeléséhez 2021. január 1. napjától és hagyja jóvá a sze-

mélyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint 

a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-

désében foglalt jogköre alapján a Polgármester a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva 

elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevéte-

léről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról szóló rendelet tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormány-

zata Képviselő-testületének …./2020. (……) önkormányzati rendeletét. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. december 31. 

Budapest, 2020. november 24. 

Kanász-Nagy Máté 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Kocsis Ildikó kérelme 

2. számú melléklet: Rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezete, valamint a 

tervezet 1. számú melléklete 25 százalékos nyersanyagnormatíva emelés esetén 

3. számú melléklet: Általános indokolás 

4. számú melléklet: Részletes indokolás 

5. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap 

6. számú melléklet: Táblázatok a nyersanyagnormatíva emeléssel kapcsolatos bevételek és kia-

dásokról 

7. számú melléklet: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkor-

mányzati rendelet 1. számú mellékletének változása 25 százalékos nyersanyagnormatíva 

emelés esetén 

 



2. számú melléklet a „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rende-

let módosítására tárgyú Polgármesteri előterjesztéshez 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármester-

ének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület  

feladat- és hatáskörében meghozott  

 

.…/2020. (…..) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról 

 

( T E R V E Z E T ) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-

dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 

jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott döntése a gyermekek vé-

delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 29. §-ában kapott felha-

talmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, va-

lamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete he-

lyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2021. január 01-jén lép hatályba. 

 

 

 

 
Dr. Dallos Andrea 

jegyző 

 Déri Tibor 

polgármester 

Záradék 
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. 

……………………….. napján. 

   

 

 

Dr. Dallos Andrea 

 jegyző 
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1. számú melléklet a   …/2020. ( ….  ) önkormányzati rendelethez 

 

1. melléklet a 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelethez 

A személyi térítési díjak mértéke 

1. Bölcsődei térítési díjak 

 

a) Bölcsődei étkeztetési térítési díjak 

 

Bölcsődei ellátottak (normál étrend) 

 

 
 

 

nyersanyagnorma  491 Ft 

 

áfa 27%  133 Ft 

 

összes térítési díj  624 Ft 

  

 

 Bölcsődei ellátottak (diétás étrend) 

 

 

 

 

nyersanyagnorma  623 Ft 

 

áfa 27%  168 Ft 

 

összes térítési díj  791 Ft 

 
 

 

 Bölcsődei dolgozók (normál étrend) 

 

 

 

 

nyersanyagnorma  491 Ft 

 

Áfa 27 %  133 Ft 

  

 624 Ft 

 

munkáltatói hozzájárulás 33%  - 206 Ft 

 

összes térítési díj  418 Ft 

  

 
 

Bölcsődei dolgozók (diétás étrend) 

 

 

 

 

nyersanyagnorma  623 Ft 

 

áfa 27%  168 Ft 

  

 791 Ft 

 

Munkáltatói hozzájárulás (33%)       - 261 Ft 

 

összes térítési díj  530 Ft 

  

 
 

Intézményvezető, bölcsődei rész-

legvezetők (normál étrend) 

 

 

 

 

nyersanyagnorma  491 Ft 

 

áfa 27%  133 Ft 

 

összes térítési díj  624 Ft 

 
 

 

 Intézményvezető, bölcsődei rész-

legvezetők (diétás étrend) 
nyersanyagnorma  

623 Ft 

 

áfa 27%  168 Ft 

 

összes térítési díj  791 Ft 

  

 

 Külső étkezők csak ebéd, helyben 

fogyasztott 

 

 

 

 

nyersanyagnorma  424 Ft 

 

rezsiköltség (26%)  110 Ft 
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áfa (27%)  114 Ft 

 

összes térítési díj  648 Ft 

  

 

 Külső étkezők elvitelre (csak ebéd) 

 

 

 

 

nyersanyagnorma  424 Ft 

 

rezsiköltség (26%)  110 Ft 

 

egyéb rezsiköltség (1,5%)  6 Ft 

 

áfa (27%)  114 Ft 

 

összes térítési díj  655 Ft 

  
 

 
 b) Bölcsődei gondozási díjak: 

 

A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás személyi térítési díja (gondozási díj): 500 

Ft/nap. 

 

A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja: 2.690,- Ft/nap/gyerek. 

 

2. A térítési díjak mértéke 

a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátott újpesti gyermekek esetében 

 

Jövedelemhatár Személyi térítési díj Ft/hónap 

0 – 28.500 Ft Térítésmentes 

28.500 Ft felett 1 gyermek esetén Jövedelem 8 %-a 

28.500 Ft felett 2 illetve több gyermek 

Esetén 

Jövedelem 10 %-a 

 

Intézményi térítési díj Ft/fő/nap 15.855 Ft 

 

 

3. Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díjai 

 

a) időszakos gyermekfelügyelet négyszeri étkezéssel:   4.200 Ft/alkalom, 

b) időszakos gyermekfelügyelet háromszori étkezéssel:   3.200 Ft/alkalom, 

c) időszakos gyermekfelügyelet tízóraival:     2.800 Ft/alkalom. 

 

 

 



3. számú melléklet a „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rende-

let módosítására tárgyú Polgármesteri előterjesztéshez 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Jelen előterjesztés javaslatot tesz a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbiak szerint: 

 

Az Újpest Önkormányzati Bölcsődék Intézménye intézményvezetője által kérelmet nyújtott be, 

amelyben foglaltak alapján az intézményvezető kérte, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) vizsgálja felül a nyersanyagnormatíva mérté-

két, tekintettel az élelmiszer árak növekedésére, amely nagyban nehezíti a gazdálkodást, figye-

lembe véve, hogy 2013 óta a nyersanyagnormatíva nem változott, valamint inflációkövető sem 

volt. 

A fenti kérelemben foglaltak alapján az intézményvezető 20 százalékos nyersanyagnormatíva 

emelést javasolt. A kérelemhez csatolt beszállítói árakat tartalmazó táblázat 2020. január 1. nap-

jától 2020. augusztus 24. napjáig terjedően 24,42 százalékos átlag áremelkedést mutat, így a fen-

tiekre tekintettel szükségessé vált, hogy az Önkormányzat 2021. január 1. napjától 25 százalék-

kal emelje meg a bölcsődei étkezés nyersanyagnormatíváját. 

A Rendelet 25. §-a szabályozza a bölcsődei térítési díj mértékének és megfizetésének szabályait, 

egyben rögzíti, hogy a térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó 

napi összege. A szabályozáshoz hozzárendeli az 1. számú mellékletet, amely tételesen felsorolja 

a térítési díjak összegét és azon belül a nyersanyagnormatíva arányát. A fentiekre tekintettel a 

nyersanyagnormatíva emeléséhez szükségessé vált a Rendelet 1. számú mellékletének módosítá-

sa. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köz-

löny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó 

eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (3) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel az indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban nem kell közzé-

tenni. 

 



4. számú melléklet a „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rende-

let módosítására tárgyú Polgármesteri előterjesztéshez 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

 

A rendelkezés módosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati 

rendelet 1. számú mellékletét, amely a korábbi nyersanyagnormatíva módosításából fakadó összegeit 

tartalmazza. 

 

2. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés.



5. számú melléklet a „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rende-

let módosítására tárgyú Polgármesteri előterjesztéshez 
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Előzetes Hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet 

várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A rendelet-módosításának következtében a térítési díjak emelkednek, a költségvetésben a 

nyersanyagnormatíva emelkedése miatt többlet forrás bevonása szükséges lehet. 

Környezeti és egészségi következményei 

A rendelet-módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet-módosítás az adminisztrációs terheket érdemben nem befolyásolja. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következ-

ménye): 

A jogszabály megalkotását indokolja, hogy a nyersanyagnormatíva mértékét emelni kell, tekin-

tettel az élelmiszer árak növekedésére, amely nagyban nehezíti a gazdálkodást, figyelembe véve, 

hogy 2013 óta a nyersanyagnormatíva nem változott, valamint inflációkövető sem volt. A jog-

szabály-módosítás elmaradása esetén az adott költségvetési előirányzatból gazdálkodás nehézsé-

gei miatt a bölcsődei étkezés minősége romolhat. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek bizto-

sítottak. 

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai 
A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek. 

A tervezett jogszabály-módosítás adatvédelmi hatásai: 

A rendelet-tervezetnek adatvédelmi hatásai nincsenek. 



6. számú melléklet a „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 

szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására tárgyú Polgármesteri előterjesztéshez 
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Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye keretében 9 bölcsőde működik.

Férőhelyek száma: 818

Étkezést igénylő bölcsődei dolgozók: 250

Igénybevevők megnevezése
Élelmezési 

napok száma
Átlag létszám

Éves 

igényvetével

Jelenlegi 

nyersanyag 

norma összege 

(nettó)

Jelenlegi 

nyersanyag 

normatíva + áfa 

(27%)

Tervezett összes 

költség 2020. 

(Bruttó)

Tervezett 

nyersanyag 

norma összege 

(25%)

Tervezett 

nyersanyag 

normatíva + áfa 

(27%)

Tervezett összes 

költség (25%) (Bruttó)

Bölcsődei ellátottak(Normál) 250 550 137 500 393 499 68 612 500 Ft          491 624 85 800 000 Ft                   

Bölcsődei ellátottak(Diétás) 250 40 10 000 498 632 6 320 000 Ft             623 791 7 910 000 Ft                      

Időszakos gyermekfelügyelet(IGYF) 250 5 1 250 393 499 623 750 Ft                491 624 780 000 Ft                         

Intézményvezető és bölcsődevezetők, 

konyhavezetők
250 11 2 750 393 499 1 372 250 Ft             491 624 1 716 000 Ft                      

Étkezést igénylő dolgozók 250 109 27 250 393 499 13 597 750 Ft          491 624 17 004 000 Ft                   

Összesen 90 526 250 Ft          113 210 000 Ft                 

Költségvetési 

előirányzat 

növekedés(25%) 

(Bruttó)

22 683 750 Ft                   

Igénybevevők megnevezése
Élelmezési 

napok száma
Átlag létszám

Éves 

igényvetével

Jelenlegi térítési 

díj összege 

(nettó)

Jelenlegi 

térítési díj + áfa 

(27%)

Tervezett összes 

bevétel 2020. 

(Bruttó)

Tervezett 

térítési díj 

összege (25%)

Tervezett 

térítési díj (25%) 

+ áfa (27%)

Tervezett összes 

bevétel (25%) (Bruttó)

Bölcsődei ellátottak(Normál) 250 272 68 000 393 499 33 932 000 Ft          491 624 42 432 000 Ft                   

Bölcsődei ellátottak(Diétás) 250 19 4 750 498 632 3 002 000 Ft             623 791 3 757 250 Ft                      

Időszakos gyermekfelügyelet(IGYF) 250 5 1 250 393 499 623 750 Ft                491 624 780 000 Ft                         

Intézményvezető és bölcsődevezetők, 

konyhavezetők
250 11 2 750 393 499 1 372 250 Ft             491 624 1 716 000 Ft                      

Étkezést igénybe vevő bölcsődei 

dolgozók
250 109 27 250 263 334 9 101 500 Ft             329 418 11 390 500 Ft                   

Összesen 48 031 500 Ft          60 075 750 Ft                   

Plusz bevétel 

(25%) (Bruttó)
12 044 250 Ft                   

ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGKÖLTSÉGEK KIADÁSI-BEVÉTELI TERVEZETE /NETTÓ ÉRTÉKBEN/
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Igénybevevők megnevezése
Élelmezési 

napok száma
Átlag létszám

Éves 

igényvetével

Jelenlegi 

önkormányzati 

támogatás 

összege

Jelenlegi 

önkormányzati 

támogatás + áfa 

(27%)

Tervezett összes 

önkormányzati 

támogatás 2020. 

(Bruttó)

Tervezett 

önkormányzati 

támogatás 

összege (25%)

Tervezett 

önkormányzati 

támogatás (25%) 

+ áfa (27%)

Tervezett összes 

önkormányzati 

támogatás (25%) 

(Bruttó)

Bölcsődei ellátottak 100% étkezési 

kedvezményben részesülők (Normál)
250 278 69 500 393 499 34 680 500 Ft          491 624 43 368 000 Ft                   

Bölcsődei ellátottak 100% étkezési 

kedvezményben részesülők (Diétás)
250 21 5 250 498 632 3 318 000 Ft             623 791 4 152 750 Ft                      

Dolgozók rendeletben biztosított 

díjkedvezménye (33%)
250 109 27 250 130 165 4 496 250 Ft             162 206 5 613 500 Ft                      

Összesen 42 494 750 Ft          53 134 250 Ft                   

Fixen Plusz 

költség (25%) 

(Bruttó)

10 639 500 Ft                   

rezsi 

(munkáltatói 

hozzájárulásban 

részesülők 

nyersanyagkölts

génének 26%-a) 

(összköltségbe 

nem számít, 

járulék miatt 

fontos)

4 867 200 Ft                      

Munkavállaló támogatását 15,5%-os 

járulék még terheli tehát (33 %+ reszi 

költség)* 15,5%

 + járulék 

(munkavállalói 

támogatás 

(33%)+ rezsi 

15,5%-a)

1 624 509 Ft                      

Összesen 

költség:
12 264 009 Ft                   



7. számú melléklet a „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rende-

let módosítására tárgyú Polgármesteri előterjesztéshez 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

23/2010. (VIII.23.)  
önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjról 1. számú melléklete 25 százalékos nyersanyagnormatíva emelés estén 

Bölcsődei ellátottak (normál étrend) 

 

Jelenleg 
25% emelés 

esetén 

 

nyersanyagnorma 393 Ft 491 Ft 

 

áfa 27% 106 Ft 133 Ft 

  

499 Ft 624 Ft 

  

  
 Bölcsődei ellátottak (diétás étrend) 

 
  

 
 

nyersanyagnorma 498 Ft 623 Ft 

 

áfa 27% 134 Ft 168 Ft 

  

632 Ft 791 Ft 

 
 

  
 Bölcsődei dolgozók (normál étrend) 

 
  

 
 

nyersanyagnorma 393 Ft 491 Ft 

 

Áfa 27 % 106 Ft 133 Ft 

  

499 Ft 624 Ft 

 

munkáltatói hozzájárulás 33% -165 Ft -206 Ft 

  

334 Ft 418 Ft 

  

  
 

Bölcsődei dolgozók (diétás étrend) 

 
  

 
 

nyersanyagnorma 498 Ft 623 Ft 

 

áfa 27% 134 Ft 168 Ft 

  

632 Ft 791 Ft 

 

Munkáltatói hozzájárulás  (33%)      -209 Ft -261 Ft 

  

424 Ft 530 Ft 

  

           
 

Intézményvezető, bölcsődei részlegvezetők 
(normál étrend) 

 
  

 
 

nyersanyagnorma 393 Ft 491 Ft 

 

áfa 27% 106 Ft 133 Ft 

  

499 Ft 624 Ft 

 
 

  
 Intézményvezető, bölcsődei részlegvezetők 

(diétás étrend) 
nyersanyagnorma 498 Ft 

623 Ft 

 

áfa 27% 134 Ft 168 Ft 

  

632 Ft 791 Ft 

  

  
 

Külső étkezők csak ebéd, helyben fogyasztott 

 
  

 
 

nyersanyagnorma 339 Ft 424 Ft 
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rezsiköltség (26%) 88 Ft 110 Ft 

 

áfa (27%) 115 Ft 114 Ft 

 

összes térítési díj 542 Ft 648 Ft 

  

  
 Külső étkezők elvitelre (csak ebéd) 

 
  

 
 

nyersanyagnorma 339 Ft 424 Ft 

 

rezsiköltség: (26%) 88 Ft 110 Ft 

 

egyéb rezsiköltség (1,5%) 5 Ft 6 Ft 

 

áfa (27%) 117 Ft 114 Ft 

 

összes térítési díj: 549 Ft 655 Ft 

  

  
  


