
Rendelet-tervezet 

 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének    /2022. (XII..) 

önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjak megállapításáról 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 162. § (5) 

bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. 

§ (l) bekezdés a) pontjában, 115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjai 

1. § 

Az óvodában az étkeztetés intézményi térítési díja (ÁFA nélkül) 645.-Ft, ebből: 

a) tízórai: 130,-Ft 

b) ebéd: 385,-Ft és 

c) uzsonna: 130,-Ft. 

2. § 

Az általános iskola 1.-4. osztályában az étkeztetés intézményi térítési díja (ÁFA nélkül) 675.-

Ft, ebből: 

a) tízórai: 130,-Ft 

b) ebéd: 415,-Ft és 

c) uzsonna: 130,-Ft. 

3. § 

Az általános iskola 5.-8. osztályában az étkeztetés intézményi térítési díja (ÁFA nélkül) 695.-

Ft, ebből: 

a) tízórai: 135,-Ft 

b) ebéd: 425,-Ft és 

c) uzsonna: 135,-Ft. 

4. § 

A gimnáziumi tagozaton, és a szünidei gyermekétkeztetésben részesülők esetén az ebéd 

intézményi térítési díja (ÁFA nélkül) 425.-Ft/adag. 

5. § 

Az óvodában és az általános iskolában a táplálékallergiás étkeztetés intézményi térítési díja 

megegyezik a normál étkeztetés intézményi térítési díjával. 

6. § 

(1) A személyi térítési díjat a tárgyhónap 15. napjáig Kápolnásnyék Község Önkormányzata 

házi pénztárába kell befizetni, vagy Kápolnásnyék Község Önkormányzat 11736082-15364500 

számú költségvetési elszámolási számlájára kell utalni. 



(2) Az étkezés lemondását tárgynapot megelőző nap 08.00 óráig írásban kell jelezni a 

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján. 

(3) A fizetésre kötelezett a gyermek, a tanuló távolmaradása idejére jutó étkezési térítési díj 

fizetése alól a bejelentést követő naptól mentesül. 

7. § 

A képviselő-testület az intézményi térítési díjból a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvény 21/B. §-ban meghatározott normatív kedvezményen 

felül további étkeztetési kedvezményt nem állapít meg. 

2. Szociális étkeztetés intézményi térítési díja 

8. § 

A képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díját (Áfa nélkül) 865.-

Ft/fő/ellátási nap összegben határozta meg. 

9. § 

A Képviselő-testület az ellátottak jövedelmi helyzetére tekintettel a szociális étkeztetés 

személyi térítési díjait az alábbiak szerint csökkenti, ha az ellátásban részesülő jövedelme: 

a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-a felett van, az intézményi térítési díj (Áfa 

nélkül) 865,-Ft/fő/ellátási nap, 

b) öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450%-a felett és 500%-a között van, az intézményi 

térítési díj (Áfa nélkül) 750.-Ft/fő/ellátási nap, 

c) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-a felett és 450%-a között van, az 

intézményi térítési díj (Áfa nélkül) 600.-Ft/fő/ellátási nap, 

d) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-a felett és 400%-a között van, az 

intézményi térítési díj (Áfa nélkül) 500.-Ft/fő/ellátási nap, 

e) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-a felett és 350%-a között van, az 

intézményi térítési díj (Áfa nélkül) 400.-Ft/fő/ellátási nap, 

f) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-a felett és 300%-a között van, az 

intézményi térítési díj (Áfa nélkül) 350.-Ft/fő/ellátási nap, 

g) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-a felett és 250%-a között van, az 

intézményi térítési díj (Áfa nélkül) 300.-Ft/fő/ellátási nap, 

h) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1%-a és 200%-a között van, az intézményi 

térítési díj (Áfa nélkül) 200.-Ft/fő/ellátási nap. 

10. § 

Az étkezést lemondani munkanapokon reggel 8.00 óráig lehet a következő (lemondással 

érintett) napra, illetve napokra vonatkozóan a Megállapodásban rögzített elérhetőségeken. 

11. § 

Az étkezés személyi térítési díját utólag, tárgyhónapot követő hónap 5-éig kell megfizetni 

Kápolnásnyék Község Önkormányzata házi pénztárába, vagy Kápolnásnyék Község 

Önkormányzat 11736082-15364500 számú költségvetési elszámolási számlájára kell utalni. 

3. Záró rendelkezések 



12. § 

(1) Ez a rendelet 2023. január 5-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 5/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Podhorszki István     Szabóné Ánosi Ildikó 

                         polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 

 

Kápolnásnyék, 2022. december 6. 

         Szabóné Ánosi Ildikó 

                     jegyző 
 


