
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

29/2018. (XII.14.) Önkormányzati rendelettel módosított 

14/2018. (III.29.) Önkormányzati rendelete 

 

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  104.§ (1) bekezdés b.) pontja szerinti feladatkörében 

eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  29.§ 

(2) bekezdésében, a 147.§ (1) és (2) bekezdésében, továbbá a 151.§ (2f) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) bekezdés e.) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-

testület Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága 

valamint Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának fenntartásában lévő, 

gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szerveknél, valamint a közigazgatási 

területén működő állami intézményfenntartó központ és minisztérium által fenntartott és 

működtetett nevelési-oktatási intézményeknél a gyermekek által igénybe vett étkezésért fizetendő 

térítési díjakra. 

 

Általános rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az intézményi gyermekétkeztetést a 

Városüzemeltetési Intézmény közreműködésével biztosítja közigazgatási területén. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó 

szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 151.§ (3) bekezdésének figyelembe vételével. 

 

Intézményi térítési díjtétel 

3. § 

 

(1)  Az intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

  

(2) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az önkormányzat évente 

egy alkalommal, november 30. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a tárgyévet követő évre 

vonatkozóan új térítési díjtételeket állapíthat meg. 
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4. §  

 

(1) A személyi térítési díjat a Városüzemeltetési Intézmény vezetője a rendelet 1. mellékletében 

foglalt térítési díjak napi összege általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett 

étkezések számának, valamint a Gyvt. 21/B. §-ában megjelölt normatív kedvezményeknek a 

figyelembevételével határozza meg.  

(2) A normatív (kötelező) kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az 

önkormányzat további étkeztetési kedvezményt nem állapít meg. 

(3) A személyi térítési díj előre, egyhavi időtartamra, a hónap 10. napjáig fizetendő. 

(4) Ha a fizetésre kötelezett az előírt határidőre a térítési díj befizetését elmulasztotta, úgy a 

Városüzemeltetési Intézmény vezetője köteles őt arra 15 napos határidő megjelölésével írásban 

felszólítani. Ha e határidő eredménytelenül telik el Városüzemeltetési Intézmény vezetője a 

díjhátralékot nyilvántartásba veszi. Ezen díjhátralékokról negyedévente tájékoztatja az 

önkormányzatot, mely dönt a térítésidíj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése 

ügyében. 

 

5. § 

 

Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. Az intézményi térítési díj részétkezésekre történő 

bontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

Záró rendelkezések 

6.§ 

 

(1) E rendelet 2018. május 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2001. (III.22.) Önkormányzati 

rendelete. 

 

 

Hajdúböszörmény, 2018. március 29. 

 

 

 

_____________________________    ___________________________ 

 

     Kiss Attila               Koláné Dr. Markó Judit 

   polgármester        jegyző 

 



 3 

1. melléklet a 14/2018. (III.29.) Önkormányzati rendelthez1 
 

 

KIMUTATÁS 
 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjtételeiről 
 

Intézménytípus megnevezése Intézményi térítési díj napi összege 

Bölcsőde (4-szeri étkezés) 330,- Ft/fő/nap 

- reggeli 60,- Ft/fő/nap 

- tízórai 15,- Ft/fő/nap 

- ebéd 210,- Ft/fő/nap 

- uzsonna 45,- Ft/fő/nap 

Óvodák (3-szori étkezés) 395,- Ft/fő/nap 

- tízórai 70,- Ft/fő/nap 

- ebéd 255,- Ft/fő/nap 

- uzsonna 70,- Ft/fő/nap 

Általános iskolák (3-szori étkezés) 

1-4. évfolyam 
430,- Ft/fő/nap 

- tízórai 75,- Ft/fő/nap 

- ebéd 275,- Ft/fő/nap 

- uzsonna 80,- Ft/fő/nap 

Általános iskolák (3-szori étkezés) 

5-8. évfolyam 
450- Ft/fő/nap 

- tízórai 80,- Ft/fő/nap 

- ebéd 285,- Ft/fő/nap 

- uzsonna 85,- Ft/fő/nap 

Középiskola  

- kollégiumi tanulók (5-szöri étkezés) 800,- Ft/fő/nap 

- reggeli 100,- Ft/fő/nap 

- tízórai 105,- Ft/fő/nap 

- ebéd 360,- Ft/fő/nap 

- uzsonna 100,- Ft/fő/nap 

- vacsora 135,- Ft/fő/nap 

- napközi otthon (3-szori étkezés) 475,- Ft/fő/nap 

- tízórai 95,- Ft/fő/nap 

- ebéd 285,- Ft/fő/nap 

- uzsonna 95,- Ft/fő/nap 

- középiskolás korosztály (3-szori étkezés) 550,- Ft/fő/nap 

- tízórai 105,- Ft/fő/nap 

- ebéd 340,- Ft/fő/nap 

- uzsonna 105,- Ft/fő/nap 

Dr. Molnár I. Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános és 

Készségfejlesztő Iskola (5-szöri étkezés) 

760,- Ft/fő/nap 

- reggeli 110,- Ft/fő/nap 

- tízórai 65,- Ft/fő/nap 

- ebéd 375,- Ft/fő/nap 

- uzsonna 70,- Ft/fő/nap 

- vacsora 140,- Ft/fő/nap 
 

Az intézményi térítési díj összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
                                                        
1 Módosította a 29/2018. (XII.14.) Önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 
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