LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2010. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelete
az önkiszolgáló étterem és turistaszálló konyhájáról étkeztetés keretében biztosított
élelmiszer nyersanyagnormáról és értékesítési díjakról, valamint a turistaszálló
szállásdíjáról.

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990
évi LXV törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 67/2007. (VII. 10.)
GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet és a helyi idegenforgalmi adóról szóló
15/2000.(XII. 19.) rendeletet figyelembe véve a következő rendeletet alkotja.

1.§.
A képviselő-testület a Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló konyhájáról –
étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormát és értékesítési díjakat e rendelet
1. számú melléklete szerint állapítja meg.

2.§.
A képviselő-testület a Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló
vendégéjszakánkénti szállásdíjakat e rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg.

3.§.
E rendelet 2011. január l. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a
15/2003. (XII. 19.) számú rendelet hatályát veszti.

Kihirdetve 2010 december 21.

Léránt Ferenc
polgármester

dr Hercz Judit
körjegyző

1.számú melléklet a 15/2010. (XII. 23 .) sz. rendelethez

Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló konyhájáról étkeztetés keretében
biztosított élelmezési nyersanyagnormája, értékesítés díja

Sorszám

Ft/fő nap

1.

2.

3.

4.

Intézmény megnevezése

Általános Iskola
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
napközi
menza /ebéd/
Lovászi Óvoda
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
tízórai - ebéd - uzsonna

Önkormányzatok,
Napi élelmezési intézmények által fizetendő
nyersanyagnorma
értékesítési díj

53
182
53
576
364

49
156
49

Gondozási Központ
- reggeli
75
- tízórai
68
- ebéd
230
- uzsonna
68
- meleg vacsora
156
- hideg vacsora
85
Tízórai + uzsonna
Szociális étkeztetés (ebéd)
Bentlakásos (reggeli, ebéd, meleg vacsora)
( reggeli, ebéd hideg vacsora)
Vendégétkeztetés
230

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

_________________________________

508

272
460
922
780
473

2.számú melléklet a

15 /2010. (XII. 23 .) sz. rendelethez

Lovászi Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló szállásdíjakról

1.) A szállóvendégek részére a szállásdíj

1.500 Ft/fő/vendégéjszaka

2.) A fűtési szezonban (október 15 – április 15 között)
a szállásdíj (csak csoportok fogadhatók)

2.100 Ft/fő/vendégéjszaka

3.) Nem kell szállásdíjat fizetni a 3 éves kor alatti gyermekek esetében, 10 éves korig
pedig a szállásdíj 50 %-a fizetendő.
4.) Csoportok esetében 10 fő felett 1 fő kísérő részére ingyenes a szállás.
A szállóvendégnek a szállásdíjon kívül 300 Ft/vendégéjszaka idegenforgalmi adót kell
fizetnie.
Idegenforgalmi adófizetés alóli mentességet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31.§ában felsorolt alábbi törvényi mentességeken túl
”… a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség
teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2)
bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen
vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi
területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a
használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával
rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a
lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag
használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]. „

a helyi idegenforgalmi adóról szóló 15/2000. (XII. 19.) rendelet 2. § szerint ”…az
önkormányzat illetékességi területén állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ lakosok
hozzátartozói.

A szállásdíjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

_______________________________

