
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2013. (III. 13.) önkormányzati határozata 

Tard Községben az önkormányzat által nyújtott ellátások és szolgáltatások igénybevételéért 
fizetendő térítési díjakról, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, és 

ingóságok igénybevétele esetén fizetendő bérleti díjakról 
 
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott ellátások és 

szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjakat, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok, és ingóságok igénybevétele esetén fizetendő bérleti díjakat az alábbiakban foglaltak szerint 
állapítja meg. 
 
1. Munkahelyi étkeztetés 530 Ft + Áfa 675 Ft 
2. Vendégétkeztetés 

a. Gyermek napi egyszeri 
b. Gyermek napi háromszori 
c. Felnőtt napi egyszeri 
d. Felnőtt napi háromszori        

 
472 Ft +Áfa 
1180 Ft+Áfa 
590 Ft +Áfa 
1260 Ft +Áfa 

 
600Ft 
1500Ft 
750 Ft 
1600 Ft 

3. Faluház kezelésében lévő evőeszközök 1 120 Ft/fő +Áfa 152 Ft 
4. A faluház bérleti díjai 

a. A faluház előterének és egészségügyi vizes-
blokkjának bérbeadása 

b. A faluház előterének és nagytermének egészségügyi 
kiszolgáló helyiséggel való bérbeadása2 

c. A faluház valamennyi helyisége kiszolgáló részeivel 
és a konyha igénybe vételével 24 óra időtartamra3 

d. A faluház valamennyi helyisége kiszolgáló részeivel, 
csak szállás céljára történő igénybe vétele során 

 
 
3000 Ft +Áfa 
 
12000 Ft+Áfa 
 
78740 Ft+Áfa 
 
1500 FT+Áfa 

 
 
3810 Ft 
 
15240 Ft 
 
100000 Ft 
 
1905 Ft 

5. A konyha bérleti díjai4 
a. 6 órai igénybevétel esetén 
b. 6 órán túli igénybevétel esetén 

 
10000 Ft+Áfa 
16000 Ft+Áfa 

 
12700 Ft 
20320 Ft 

6. Teleház szolgáltatás díjai5 7874 Ft +Áfa 10000 Ft 
7. Sportpálya öltöző emeleti szintjének szállás céljára történő 

igénybevétele 
a. nyári időszakban 
b. téli időszakban     

 
 
1700Ft/fő+ Áfa 
2500Ft/fő+ Áfa 

 
 
2160 Ft 
3175 Ft 

8. Mobilkemence 80000Ft+Áfa 101600 Ft 
9. Sátor 100000Ft+áfa 127000 Ft 
10. Sándor-völgyi rendezvénycentrum6 10000Ft+áfa 12700 Ft 
11. Hagyományőrző központ7 10000Ft+áfa 12700 Ft 
12. Bérkaszálás 5 Ft+áfa/m2 6 Ft/m2 
Ezen határozat hatályba lépésétől érvényét veszti a 53/2008 (VIII.7.) sz. önkormányzati határozat 

                                                 
1 A kölcsön során keletkezett sérült, vagy törés és egyéb úton megsemmisült tárgyi eszközök térítési díját az újbóli beszerzési ár 
figyelembevételével a bérleti díjon felül kell megtéríteni 
2 A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők. 
3 A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők 
4 A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők 
5 5 órát meghaladó rendezvény esetén további 1.000 Ft+áfa./óra.  A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők 
6 5 órát meghaladó rendezvény esetén további 1.000 Ft+áfa./óra.  A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők 
7 5 órát meghaladó rendezvény esetén további 1.000 Ft+áfa./óra.  A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők 



Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013.(III.13.) önkormányzati határozata 

a 2013. évtől alkalmazandó étkeztetés nyersanyagnormák megállapításáról 
 
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az általa fenntartott központi konyhán 
keresztül biztosított közétkeztetésben 2013. évben alkalmazandó közétkeztetési 
nyersanyagnormákat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. 2013. április 1 - től alkalmazandó a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó 
étkezési nyersanyagnormák (Áfa és rezsiköltség nélkül): 
 

Reggeli 153 Ft/nap 

Tízórai 117 Ft/ nap

Ebéd 297 Ft/nap 

Uzsonna 117 Ft/nap 

Vacsora 236 Ft/nap 

2. Az étkezésnél a napi fizetendő térítési díjat a nyersanyagköltség általános forgalmi 
adóval növelt összegével és az ételkészítés rezsi költségének felszámításával kell 
meghatározni. 

 
Határidő:április 1. 
Felelős: kirendeltség-vezető, intézményvezetők 
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