
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzati fenntartású konyháról biztosított 
gyermekétkeztetés igénybevételéről,   

intézményi térítési díjának megállapításáról
(Egységes szerkezetbe foglalva 2015. április 2.)

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§
(2)-(2a)  bekezdésben  biztosított  feladatkörében  eljárva,  az  óvodafenntartó  társulásban
résztvevő  Önkormányzatok Képviselő-testülete hozzájárulásával  a következőket rendeli el.
 
1.  § A  rendelet  hatálya  kiterjed  Révfülöp  Nagyközség  közigazgatási  területén  az
önkormányzati közös fenntartású napközi otthonos óvodában és az állami intézményfenntartó
központ  által  fenntartott  általános  iskolában  étkeztetést  igénybevevő  gyermekekre  illetve
tanulókra, a személyi térítési díj fizetésére kötelezett törvényes képviselőkre.   

2. §  (1)  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat  )  az  (1)
bekezdés  szerinti  intézményekben  a  gyermekétkeztetést  önkormányzati  fenntartásban
üzemelő konyháról biztosítja. 
(2)  Az  önkormányzat  a  napközi  otthonos  óvodában,  az  általános  iskolában  a
gyermekétkeztetést igénybe vevőknek déli meleg főétkezést és két további – tízórait illetve
uzsonnát – étkezést biztosít.
(3) A személyi térítési díj fizetésére vonatkozó normatív kedvezményeket külön jogszabályok
határozzák meg. 
(4)1 Egyedi  kedvezmények  igénybevételéről,  az  étkezést  igénybe  vevő gyermek  lakóhelye
szerinti település önkormányzati rendelete rendelkezhet.

2/A.§2 (1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a napközi otthonos óvoda esetében az
óvoda vezetője,  az  állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  általános  iskolában
étkeztetést  igénybevevő  gyermekek  esetében  a Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat
konyhájának élelmezésvezetője állapítja meg. 
(2)  Az állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  általános  iskolában  étkeztetést
igénybevevő gyermekek esetében az intézményi  térítési  díjat  az általános  forgalmi  adóval
növelt  összegének  és  az  igénybe  vett  étkezések  számának,  valamint  a  normatív
kedvezményeknek a figyelembe vételével kell megállapítani.

2/B.§3 Amennyiben az élelmezésvezető által megállapított személyi térítési díjat a kötelezett
vitatja, annak csökkentését vagy elengedését kéri,  a személyi térítési díj összegéről történő
értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a települési önkormányzathoz fordulhat.
A  települési  önkormányzat  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottsága  a  kérelmet
megvizsgálja  és  az  élelmezésvezető  véleményét  kikérve  egyedi  határozatban  dönt  annak
jogosságáról. A döntés ellen, annak vitatása esetén, a kézhezvételtől számított 15 napon belül
lehet a Képviselő-testülethez fellebbezést benyújtani.

1 Módosította az 5/2015. (IV.2.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2015. április 3-tól.
2 Megállapította  az 5/2015. (IV.2.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos: 2015. április 3-tól. 
3 Megállapította  az 5/2015. (IV.2.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos: 2015. április 3-tól. 



3. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi  térítési díjainak mértékét e rendelet 1. melléklete
tartalmazza. 

4. §  Ez a rendelet 2013. április 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti  „Az Általános
Iskola  konyhájáról  igénybe  vett  étkezésért  fizetendő  térítési  díjakról”  szóló    17/2007.
(XII.19.) Kt. rendelet. 

Miklós Tamás                           Tóthné Titz Éva 
 polgármester               jegyző

Kihirdetési záradék
Kihirdetve: 2013. február „12.„

                                                                 
Tóthné Titz Éva
jegyző

Záradék: Kihirdetve: 2014. november 26.
Dr.Szabó Tímea jegyző

Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva:
2015. április 2.

Dr. Szabó Tímea
jegyző



1. melléklet4

         az 5/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Óvodás, iskolás étkezők 
2015. január 1-től alkalmazandó intézményi térítési díja

2015. január 1-től tervezett díjak 
(ÁFA nélkül)

Igénybevevők  köre
A

Nyersanyagár
(Ft)

B
Rezsi

költség*

(Ft)

D
Intézményi
térítési díj

(Ft) 

1.
Óvodáskorú gyermek
(napi háromszori    

étkezése)
300 275 300

2.

Iskolai 
napközis   
gyermek 
(napi 
háromszori
étkezése)    

I.
Korcsoport

7-10 éves
335

275

335

        II.
Korcsoport
11-14 éves

360 360

3.

Menzás 
gyermek
(napi 
egyszeri 
étkezés- 
ebéd     

         I.
Korcsoport

7-10 éves
205

275

205

        II.
Korcsoport
11-14 éves

220 220

              Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem  tartalmazzák.

*Gyermekétkeztetés  tekintetében  a  rezsiköltség  nem érvényesíthető  a  gyermekek
intézményi térítési díjában, ennek fedezetét az ellátást biztosító önkormányzat, vagy
a gyermek, tanuló lakóhelye szerinti települési önkormányzat biztosítja.”

4 Módosította a 19/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2015. január 1-től. 


