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Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a munkahelyi étkeztetés szabályairól és a térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

A munkahelyi étkeztetés szabályairól és a térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba. 

 

 

Csomád, 2022. október … 

 

 

Klement János dr. Mihályi Zsolt Apor 

polgármester jegyző 
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1. melléklet 

1. A munkahelyi étkeztetés szabályairól és a térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(2) 165 Ft 

” 

2. A munkahelyi étkeztetés szabályairól és a térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(3) 434 Ft 

” 

3. A munkahelyi étkeztetés szabályairól és a térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(4) 150 Ft 

” 

4. A munkahelyi étkeztetés szabályairól és a térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(5) 749 Ft 

”
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Általános indokolás 

Csomád Község Önkormányzata a 2022. augusztus 30-i ülésén alkotott új rendeletet a munkahelyi 

étkeztetés szabályairól és a térítési díjakról. 

Már a Képviselő-testületi ülésen felmerült az a probléma, hogy a nyersanyagárak gyors és jelentős 

emelkedése miatt a rendeletet majd módosítani kell. 

Az élelmezésvezető 2022. október 11-én kelt beadványában javaslatot tett az étkeztetés intézményi 

térítési díjainak emelésére a nyersanyagköltség 30%-os emelkedésének beépítésére. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A Tervezet a hatályos rendelet mellékletében foglalt térítési díjak módosítását tartalmazza. 

A 2. §-hoz  

A rendelet hatályba lépésének időpontját rögzíti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a munkahelyi étkeztetés szabályairól és a térítési díjakról szóló 6/2022. (VIII: 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez 

 

1. Társadalmi hatások 

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete hosszú évek óta biztosítja a munkahelyi étkezte-

tést, mint önként vállalt feladatot. Ahhoz, hogy az Önkormányzat megfelelő színvonalon tudja bizto-

sítani az ellátást, indokolt a jelenleg hatályos szabályozásban megállapított térítési díjaknak a módo-

sítása tekintettel arra, hogy a nyersanyagárak rohamosan emelkednek. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

Az étkezési térítési díjak módosítása a jelenlegi megnövekedett nyersanyagárak miatt indokolt 

3. Környezeti hatások 

A rendelet-tervezet környezeti hatása nem releváns. 

4. Egészségügyi hatások 

A rendelet-tervezet egészségügyi hatása nem releváns. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet-tervezet elfogadásával az adminisztrációs terhek nem növekednek. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következ-

ményei 

A térítési díjak megfelelő szintre emelése indokolt a megfelelő színvonalú és jogszabályban előírt 

ellátás biztosítása érdekében. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

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

zésre állnak. 

 

 


