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Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelete 

 
az élelmezést nyújtó intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díjak 

meghatározásáról szóló 
4/1995. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében és a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az élelmezést 
nyújtó intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díjak meghatározásáról 
szóló 4/1995. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a 
következőket rendeli el: 
 

 
1. § (1) A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartásában álló, gyermek- és szociális 
étkeztetést nyújtó intézmény térítési díjait a következők szerint állapítja meg (a díjak az 
általános forgalmi adót tartalmazzák): 
 
a) napi háromszori étkező óvodás gyermek térítési díja  346 Ft, 
b) napi egyszeri étkező óvodás térítési díja     210 Ft, 
c) napi háromszori étkező alsó tagozatos iskolás gyermek  
                                                   térítési díja     366 Ft, 
d) napi egyszeri étkező alsó tagozatos iskolás gyermek  
                                                   térítési díja     250 Ft, 
e) napi háromszori étkező felső tagozatos iskolás gyermek  
                                                   térítési díja     386 Ft, 
f) napi egyszeri étkező felső tagozatos iskolás gyermek  
 térítési díja    270 Ft.” 
 
 
(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A korábban kötelezően étkezőnek minősített konyhai dolgozók általános forgalmi adót 
tartalmazó térítési díja 490 Ft.” 
 
(3) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Polgármesteri Hivatal és az intézmények dolgozói általános forgalmi adót tartalmazó 
térítési díja 610 Ft.” 
 
(4) A Rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A (2)-(3) bekezdésben nem érintett személyek esetében (vendég ebéd) az általános forgalmi 
adót tartalmazó térítési díj 610 Ft.” 
 
2. § A Rendelet 2. § (3) bekezdésében az „ide nem értve az 1. (1) bekezdésében 
meghatározott térítési díjat” szövegrész helyébe az „ide nem értve az 1. § (2) bekezdésében 
meghatározott térítési díjat” szöveg lép. 
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3. § A Rendelet 4. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„Az ingyenes étkezésben vagy étkezési térítési díj támogatásban részesülő gyermek esetében 
amennyiben a gyermek hiányzását a szülő elmulasztja bejelenteni, a hiányzás második 
napjától köteles a rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű térítési díjat fizetni a 
hiányzás bejelentésének időpontjáig.” 
 
4. § Ez az önkormányzati rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Petrovics László s.k.                                                 dr. Horváth Béla s.k. 
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