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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-estületének  
19/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete  

 
a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről  

és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. A rendelet célja és hatálya 

 
1. § 

 
(1) A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés 
térítési díjának mértékét. 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzata által fenntartott óvodában, illetve a Gyvt. 
151. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Medgyesegyháza Város közigazgatási területén, 
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a Gyvt. 
4.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekre. 

 
2. A térítési díj meghatározása és az igénybevétel rendje 

 
2. § 

 
(1) Medgyesegyháza Város Önkormányzata a köznevelési-oktatási 
intézményeknél alkalmazandó étkeztetés intézményi térítési díját, az élelmezés 
nyersanyagnormáját az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 
(2) Gyermekétkeztetés igénybevétele esetén a személyi térítési díjat az intézményvezető az 
(1) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének 
figyelembevételével a jogszabályban meghatározottak szerint állapítja meg. 
  
(3) A igénybevételhez szükséges kérelmet, valamint a személyi térítési díj 
megállapításához szükséges további dokumentumokat - normatív kedvezmény 
jogosultságát, vagy változások bejelentését igazoló dokumentumokat az intézményvezetőhöz 
kell benyújtani. 
 
(4) A kérelem tartalmazza 

a) a gyermek személyi azonosító adatait, 
b) az igénybe venni kívánt gyermekétkeztetés fajtáját, 
c) a térítési díj megállapításához figyelembe venni kívánt normatív kedvezmény típusát. 
 

(5) A kérelemhez szükség szerint csatolni kell a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében megjelölt 
normatív kedvezményekre jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat, 
valamint a Gyvt. 150. § (5) bekezdése szerinti állapot igazolását. 
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(6) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat havonta, a helyben szokásos módon, az 
étkezést igénylő részéről történő rendelésével egyidejűleg, de legkésőbb tárgyhó 10. napjáig 
előre kell megfizetni.  
 
(7) A gyermekétkeztetés igénybevétele az igénylő kérelmére - a kérelem 
bejelentésétől számított második naptól - szüneteltethető, valamint a szüneteltetés 
megszűnésének bejelentését követő második naptól vehető ismét igénybe. A 
bejelentés a helyben szokásos módon történik. 
 
(8) Az intézmény vezetőjének személyi térítési díjat megállapító döntése ellen az igénylő 
kötelezett a Gyvt. 148.§ (6) bekezdése alapján - a döntés kézhezvételétől számított 8 napon 
belül - az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat Medgyesegyháza 
Város Önkormányzatához.  
 
(9) A gyermekétkeztetésre való jogosultság megszűnik 

a) az ellátás igénybevételéről való lemondással, 
b) az intézményi jogviszony megszűnésével. 
 

(10) Ezen rendelet alkalmazásakor fizetendő díj alatt a csökkentések, kedvezmények 
után megállapított díjat kell érteni. 

 
3. Záró rendelkezések 

 
3.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2014. január 01-jén lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat által fenntartott nevelési és 
oktatási intézmények étkezési térítési díjainak, valamint a bölcsődei ellátás intézményi 
térítési díjának megállapításáról szóló 27/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete hatályát 
veszti. 

Medgyesegyháza, 2013. november 19.  

 

 

                Ruck Márton                                                     Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
                polgármester                                                                    jegyző   
 

 

záradék: A rendelet kihirdetése 2013. november 20-án megtörtént. 
 
 

        
  

Dr. Horváthné dr. Barta Edit 
                             jegyző 
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1. melléklet a 19/2013. (XI.20.) Ök. rendelethez1 
 

 

 2015. 01.01-től érvényes térítési díj 
(nettó nyersanyag norma) 

Ft-ban 
Iskolás 3x étkezés 435 
Iskolás tízórai+ebéd 333 
Iskolás ebéd 232 
Óvodás 3x étkezés 313 
Óvodás ebéd  218 

 

                                                             

1 Módosította a 11/2014. (XI.26.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2015. január 1-től. 


