
Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 11.) 
önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról 

 
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikke (1)bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
29. § (1) és(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 
 
1. § Daruszentmiklós Község Önkormányzata a daruszentmiklósi óvodába és iskolába járó 
gyermekek, valamint az alkalmazottak részére étkeztetést biztosít. 
 
2. § Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkeztetés igénybevétele 
kötelező. 
 
3. § Az iskolában étkeztetés az napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára 
kötelező. 
 
4. § Nem vonatkoznak a 2. § és 3. §-ban foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt 
olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretében belül nem 
biztosítható. 
 
5. § Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet csak a nem kötelezően igénybevevők 
esetében kell benyújtani. 
 
6. § A kérelmet az intézményvezetőhöz vagy megbízottjához kell benyújtani, melyhez 
mellékelni kell: 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás, az 1-8. évfolyamon 
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetében a jegyző által hozott 
gyermekvédelmi határozat másolatát, 
b) három- vagy többgyermekes családban élő igénybevevő esetén a családi pótlék 
kifizetéséről szóló előző havi igazolást. Igazolásként el kell fogadni a TÁH igazolását, banki 
kivonat másolatát, postai utalvány másolatát, bérjegyzék másolatát. 
c) tartósan beteg vagy fogyatékos igénybevevő esetén a betegségre vonatkozó orvosi 
igazolást. 
 
7. § Az étkezési térítési díjból csak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő esetekben, az ott 
meghatározott mértékben adható kedvezmény. 
 
8. § (1) Az étkeztetés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő 
a) betegsége, 
b) üdülése, 
c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt. 
(2) Az étkeztetést a lemondással érintett napot megelőző nap reggel 8 órájáig személyesen 
kell lemondani. 
(3) A lemondott napokra térítési díjat nem kell fizetni. Az előre befizetett étkezési térítési díjat 
a következő havi befizetésnél jóvá kell írni, ha nincs következő havi befizetés, vissza kell 
fizetni. 
 



9. § (1) A nem kötelezően étkezők étkeztetése az igénybevevő gondozójának, az 
intézményvezetőhöz intézett nyilatkozatával szűnik meg. 
(2) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő  nap. 
 
10. § Meg kell megszünteti az étkeztetést, ha az igénybevevő tanulói jogviszonya, illetve 
óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy 60 napon túli fizetési kötelezettsége 
keletkezett.  
 
11. § Az óvodai étkeztetés térítési díja 350 Ft. Ebből: nyersanyagár:  289 Ft,   ÁFA:  61 Ft. 
 
12. § Az általános iskolai étkeztetés térítési díja: 

 
 
13. § Alkalmazottak étkeztetésének térítési díja 444,50 Ft. 

Ebből nyersanyagár: 289.- ÁFA: 78.- Rezsi: 61.- Rezsi ÁFA:  16.50.- 

 
14. § A vendégétkeztetés térítési díja:790 Ft. 

Ebből nyersanyagár: 362.- ÁFA: 98.- Rezsi: 260.- Rezsi ÁFA:  70.- 

 
Záró rendelkezések 

 
15. § (1) Ezen rendelet 2013. március 11-én lép hatályba. 
(2) A rendelet 11. §-a 2013. szeptember 1-én lép hatályba. 
 
 
Daruszentmiklós, 2013. február 8. 
 
 
 Rauf Norbert   Pulainé Varga Gabriella 
 polgármester    jegyző 
 
 
 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Daruszentmiklós, 2013. február 11. 
 
 
 
 
Pulainé Varga Gabriella 
 jegyző 
 

Iskola napközi térítési díja:  440.-  Ebből nyersanyagár: 347.- ÁFA: 93 .- 
Iskola reggeli térítési díja: 85.-    Ebből nyersanyagár:67.- ÁFA:18 .- 
Iskola ebéd térítési díja: 252.-  Ebből nyersanyagár:198.- ÁFA:54 .- 
Iskola uzsonna térítési díja: 73 .-   Ebből nyersanyagár:57.- ÁFA:16 .- 


