DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
52/2020.(IV.14.) számú
határozata
Élelmezési nyersanyagköltségek és vendégebéd térítési díjának megállapításáról

A

veszélyhelyzet

kihirdetéséről

szóló

40/2020.(III.11.)

Korm.

rendelet

alapján

a

veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdését, mely az alábbiak
szerint rendelkezik:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja…” hatáskörömben és
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 151.§ (2f) bekezdésében, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §. (1) bekezdés a) pontjában és a
115.§ (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ában biztosított
jogkörében
a nettó élelmezési nyersanyagköltségeket 2020. május 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg (áfa nélkül):
1. Bölcsődések teljes napi étkeztetése esetén (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)

410 Ft/adag

- reggeli

70 Ft/adag

- ebéd

200 Ft/adag

- tízórai

70 Ft/adag

- uzsonna

70 Ft/adag
Össz:

410 Ft/adag

2. Óvodások teljes napi étkeztetése esetén (tízórai, ebéd, uzsonna)

390 Ft/adag

- ebéd

240 Ft/adag

- tízórai

80 Ft/adag

- uzsonna

70 Ft/adag
Össz:

390 Ft/adag

3. Az általános iskolások napi étkeztetése esetén (tízórai, ebéd, uzsonna) 470 Ft/adag
- ebéd
- tízórai

300 Ft/adag
90 Ft/adag

Demecseri Város Önkormányzata
4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.
Tel: (42) 533-500; e-mail: onkormanyzat@demecser.hu Honlap: www.demecser.hu

- uzsonna

80 Ft/adag
Össz:

470 Ft/adag

4. A gimnázium és szakközépiskola nappali tagozatos tanulói étkeztetés napi nyersanyag költsége:
- ebéd

352 Ft/adag

5. Vendégebéd anyagköltsége

352 Ft/adag

-

Vendégebéd térítési díja áfa nélkül:

-

Munkahelyi étkeztetés: Vendégebéd térítési díja áfa nélkül az önkormányzati alkalmazottak -

512 Ft/adag

önkormányzati intézmények, társulások, szakfeladaton levő - köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka
Törvénykönyve alapján munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak részére, a
Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
dolgozói részére, továbbá a településen a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók, valamint a Járási
Hivatal kormánytisztviselői, dolgozói, valamint a közfoglalkoztatottak részére:

512 Ft / adag

6. Szociális étkeztetés:
-

Ebéd:

352 Ft/ adag

Határidő: 2020. május 01.
Felelős:

Városi Konyha intézményvezető

Demecser, 2020. április 14.

Rátkai Sándor
polgármester

