
Hatályon kívül helyezte Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11/2019. (V.7.) önkormányzati 
rendelet 13. § (2) bekezdése 

Hatályon kívül helyezve 2019. május 8-tól. 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

29/1996. (VI. 26.) 
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről 

 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.  
 

1. §. 
 
E rendelet hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
valamennyi intézményre. 
 

2. §.1 
 

A kedvezményes támogatásban részesülők köre 
 
Az étkeztetéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozók köre: 
 

− saját főzőkonyha esetében a konyhaszemélyzet (szakács, cukrász, hentes, konyhalány, 
kézilány); 

− melegítő konyhákon dolgozó ételátvevő, melegítő, tálaló, mosogató dolgozó; 
− a konyha felügyeletét ellátó személy. 

 
3. §. 

 
A térítési díj megállapítása  

 
(1) A költségvetési szervvel munkaviszonyban álló dolgozók a munkahelyi étkeztetés 

igénybevételéért fizetendő térítési díja a mindenkori élelmiszer nyersanyagnorma, a 
szolgáltatás rezsiköltsége és az adótörvénynek megfelelő ÁFA.  

 
(2) A költségvetési szervvel munkaviszonyban nem álló (vendégétkezők) térítési díját az 

intézmény vezetője határozza meg, mely nem lehet alacsonyabb az élelmiszer 
nyersanyagnorma + rezsiköltség + 5% + ÁFA összegénél. 

 
4. §. 

 
Az közalkalmazottak étkeztetésének támogatása 

 
(1) 1Az önkormányzati intézményeknél munkaviszonyban álló közalkalmazottak, a (2) 
bekezdésben szereplők kivételével, havonta legkevesebb 4.000 Ft étkezési hozzájárulást, 

                                                 
1 Módosította a 77/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2005. január 1-től. 



  

illetve étkezési utalványt kapnak, mely összeg tartalmazza a juttatás után a hatályos 
jogszabályok alapján fizetendő munkáltatót terhelő közterhek összegét is. Az Önkormányzat 
által biztosított keretösszegtől a munkáltató kollektív szerződésben vagy közalkalmazotti 
megállapodásban – saját többletbevételei terhére – legfeljebb 50 %-kal eltérhet. 
 
(2) 2E rendelet 2. §-ában meghatározott kedvezményes támogatásban részesülő 
közalkalmazottakat havonta 4.600 Ft étkezési hozzájárulás illeti meg. 
 
(3) 3  

5. §. 
 
Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés e rendeletben nem szabályozott 
kérdéseiben az intézmény vezetője dönt.  
 

Záró rendelkezés    
 

6. §.                
 
E rendelet 1996. augusztus 1-én lép hatályba.  
 
Kaposvár, 1996. június 25.      
 
 
 dr. Kéki Zoltán s.k. Szita Károly s.k. 
 jegyző polgármester 
 

                                                                                                                                                         
1 Módosította a 98/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. január 1-től. 
2 Módosította a 17/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2008. március 1-től 
3 Hatályon kívül helyezte a 98/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 
1-től. 
 
 


