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K I V O N A T  
a képviselő-testület 2019. június 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

83/2019.  (VI. 26.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a GTÜ Közhasznú 

Nonprofit Kft-nek a közétkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagnorma felülvizsgálatról és 

szolgáltatási önköltségről szóló tájékoztatóját és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az általa alapított a GTÜ 

Közhasznú Nonprofit Kft. által szolgáltatott adatok alapján - az bölcsődei 

gyermekétkeztetésben a szolgáltatási közvetlen nettó önköltségét 2019. szeptember 1. 

napjától négyszeri étkezés esetén 734,- Ft-ban, ezen belül étkezési típusonként és 

adagonként az alábbiak szerint tudomásul veszi: 

a. reggeli  83,- Ft, melyen belül a nyersanyagnorma nettó 59,- Ft, 

b. tízórai  108,30 Ft, melyen belül a nyersanyagnorma nettó 39,30 Ft, 

c. ebéd  434,- Ft, melyen belül a nyersanyagnorma nettó 142,- Ft, 

d. uzsonna 108,30 Ft, melyen belül a nyersanyagnorma nettó 39,30 Ft. 

 

2. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az általa alapított a GTÜ 

Közhasznú Nonprofit Kft. által szolgáltatott adatok alapján - az óvodai 

gyermekétkeztetésben a szolgáltatási közvetlen nettó önköltségét 2019. szeptember 1. 

napjától háromszori étkezés esetén 709,50 Ft-ban, ezen belül étkezési típusonként és 

adagonként az alábbiak szerint tudomásul veszi: 

a. tízórai  132,- Ft, melyen belül a nyersanyagnorma nettó 63,- Ft, 

b. ebéd  449,50 Ft, melyen belül a nyersanyagnorma nettó 157,50 Ft, 

c. uzsonna 128,- Ft, melyen belül a nyersanyagnorma nettó 59,- Ft. 

 

3. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az általa alapított a GTÜ 

Közhasznú Nonprofit Kft. által szolgáltatott adatok alapján - az iskolai 

gyermekétkeztetésben a szolgáltatási közvetlen nettó önköltségét 2019. szeptember 1. 

napjától háromszori étkezés esetén 845,- Ft-tal, ezen belül étkezési típusonként és 

adagonként az alábbiak szerint tudomásul veszi: 

a. tízórai  156,- Ft, melyen belül a nyersanyagnorma nettó 75,- Ft, 

b. ebéd  543,- Ft, melyen belül a nyersanyagnorma nettó 207,- Ft, 

c. uzsonna 146,- Ft, melyen belül a nyersanyagnorma nettó 77,- Ft. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hivatal@gomba.hu


 

 

 

 

4. A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által biztosított szociális 

étkeztetés adagonkénti nettó szolgáltatási önköltségének megállapítását 2019. 

szeptember 1. napjától 587 Ft-tal, 295 Ft nettó nyersanyagnormával tudomásul veszi.  

 

5. A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által munkanapokon a szociális 

étkeztetés menüjével azonos menüként biztosított vendég étkeztetés adagonkénti nettó 

szolgáltatási önköltségének megállapítását 2019. szeptember 1. napjától 587,- Ft-tal, 

értékesítési árának meghatározását nettó 587,- Ft-tal, 295,- nettó nyersanyagnormával 

tudomásul veszi.  
 

Határidő:  2019. szeptember 1.     

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.     Kósa Erzsébet Anikó sk. 

  polgármester       jegyző 

 

 
 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

2019. június 27. 

 

Kósa Erzsébet Anikó 

 


