
 
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
........../2011. (...........) önkormányzati rendelete 

 
a gyermekétkeztetés térítési díjáról 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a gyermekek napközbeni ellátásáért az 
alábbi napi térítési díjat kell fizetni: 

1. a bölcsıdei napi négyszeri étkezésért     269 Ft 
2. az óvoda napi háromszori étkezésért     269 Ft 
3. a kollégiumi napi háromszori étkezésért     575 Ft 

a) reggeli       133 Ft 
b) ebéd       278 Ft 
c) vacsora       164 Ft 

4. az általános iskolai napi háromszori étkezésért    344 Ft 
a) tízórai       62 Ft 
b) ebéd       220 Ft 
c) uzsonna       62 Ft 

5. a középiskolai ebédért       278 Ft 
 
(2) A térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
 
 

2. § 
 
(1) Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 33/2011.(XII. 21.) önkormányzati 
rendelet. 
 
 
 
 
                     dr. Komáromi Éva                                                     Aros János 
                               jegyzı                                                          polgármester 
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I N D O K O L Á S 

 
 
 

Általános indokolás 
 
 
A Képviselı-testület a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 33/2010.(XII. 21.) 
önkormányzati rendelettel fogadta el a 2011. évre érvényes gyermek-étkeztetési térítési 
díjakat. Célszerő ezt a térítési díjat az inflációval közel egyezı mértékben, 5 %-kal 
megemelni, hiszen az étkezési vásárlási költség közel kétszerese a térítési díjnak. Nagyobb 
mértékő emelésre azonban a családok anyagi helyzete miatt nincs lehetıség. A jogszabályban 
elıírt mennyiségi és tápérték kötelezettségnek a Sárospataki Közszolgáltatási Kft. eleget tett, 
a nyersanyag-felhasználása a normán belül maradt, így annak növelése nem indokolt. 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 

az 1. §-hoz 
 
A gyermekélelmezés térítési díjkedvezményének megállapítása a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §-a alapján történik. 
Gyermekétkeztetés esetén normatív kedvezményként kell biztosítani: 
1. a bölcsıdés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 
és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek után a térítési díj 100 %-
át, 
2. az 1. pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek 
és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, 
3. fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az szt. hatálya alá tartozó 
intézményben elhelyezett az 1. pont szerinti életkorú gyermekek után a térítési díj 100 %-át, 
4. három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítés díj 50%-át, 
5. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át. 
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehetı igénybe. 
 
 

a 2. §-hoz 
 
A rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és ugyanezen idıpontban hatályát veszti a 
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 33/2011.(XII. 21.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 


