
Kunágota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

  13/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelete 
 
 

A gyermekétkeztetésben fizetendő intézményi és személyi térítési díjakról 
 
 

Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
Cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 
valamint a 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. és 147. §-aiban kapott 
felhatalmazás alapján a gyermekétkeztetésben fizetendő intézményi és személyi térítési 
díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 
Kunágota Községi Önkormányzat a fenntartásában működő gyermekétkeztetést biztosító 
intézményben fizetendő intézményi és személyi térítési díjak mértékét e rendelet melléklete 
szerint állapítja meg. 
 

2.§. 
 

Kunágota Községi Önkormányzat a mini bölcsődés korúak esetében, a gyermek gondozására, 
nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra nem állapít meg intézményi 
térítési díjat. 
 

3.§. 
 

(1) Ez a rendelet 2020. február elsején lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell 
alkalmazni. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2013.(XI.26.) 
önkormányzati rendelet és az azt módosító 7/2019.(VIII.23.) önkormányzati rendelet. 

 
 
Kunágota, 2019. december 17. 
 
 

Pápai Zoltán      Boldog Zoltánné 
polgármester      jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetve: 
Kunágota, 2019. december 18. 
         Boldog Zoltánné 
          jegyző



Melléklet a 13/2019.(XII.18.) Önkormányzati rendelethez 
 

A gyermekétkeztetésért fizetendő díjak 
 

2020. február 1-től 

Megnevezés 

Intézményi térítési 
díj 

(élelmezési 
nyersanyag- 
költség egy 

ellátottra 
Ft/nap) 

Intézményi 
térítési díj 
(Ft/nap) 

 
Normatív 

kedvezmény 
(az 

intézményi 
térítési díj 

50%-a, 
Ft/nap) 

Személyi 
térítési díj 
alapja (az 

intézményi 
térítési díj 
 áfá-val 
növelt 

összege 
Ft/nap) 

Személyi 
térítési díj 

Ft/nap 

 
 
Önkormányzati 
kedvezmény a 
személyi 
térítési díjból 
Ft/nap 

 
 
Fizetendő 
térítési díj 
Ft/nap 

Bölcsődés korú 
(reggeli+tízórai+ 

ebéd+uzsonna) 

520.- 
(105+105+230+80) 520.- 

  
660,40.- 660.- 

 
660.- 

 
- 

Óvodás korú 
(ebéd+tízórai+uzsonna) 

415.- 
(230+105+80) 415.- - 527,05- 527.- - 527.- 

Általános iskolás  
(ebéd+tízórai+uzsonna) 

485.- 
(300+105+80) 485.- - 615,95.- 616.- - 616.- 

Általános iskolás, 
(ebéd+tízórai+uzsonna) 
50%-os kedvezménnyel 

485.- 
(300+105+80) 485.- 242,50.- 307,97.- 308.- - 308.- 

 
Tízórai 105.- 105.- - 133,35.- 133.- - 133.- 

Általános iskolás 
(ebéd+tízórai) 

405.- 
(300+105) 405.- - 514,35.- 514.-.- - 514.- 

Általános iskolás 
(ebéd+tízórai) 
50%-os kedvezménnyel 

405.- 
(300+105) 405.- 202,50.- 257,17.- 257.- - 257.- 

 


