
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete 

 A közoktatási intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjak megállapításáról 

 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § - ban kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) 
8.pontja bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1.§ 

A napközi-otthonos óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege: 

  2013. április 1-jétől  237.- Ft+Áfa/fő 

2.§ 
Az általános iskolai menzás gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege: 

  2013. április 1-jétől   225.- Ft+Áfa/fő 

3.§ 

Az általános iskolai napközi (napi háromszori) gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 
napi összege: 

  2013. április 1-jétől   273.- Ft+Áfa/fő 

4.§ 
A személyi térítési díjat az önkormányzati fenntartású intézmény vezetője az intézményi 
térítési díj szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett 
étkezések számának, valamint az 1997. évi XXXI. Tv (Gyvt.) 148.§-ában megjelölt és egyéb 
kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. 
A személyi térítési díjjak kivetésével és beszedésével kapcsolatos eljárást a fenntartó az 
önkormányzati fenntartású intézmény élelmezésvezetőjére ruházza át. 

5.§ 
Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba. 
E rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti a 7/2011.(V. 11.) számú rendelet. 
 

Gál János s.k dr. Jakab Orsolya s.k. 
polgármester jegyző 



 

Tard Község Önkormányzatának 
4 /2013. (III.13.) önkormányzati rendelete 

a szociális étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjakról  
 

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §. (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II. 17.) Kormányrendeletben foglaltakra is 
figyelemmel, Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 
13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 

1.§. 
  
Szociális étkeztetés keretében kell gondoskodni az Szt. 62.(1) bekezdésében felsorolt 
személyekről. 

2.§. 
 
A napi egyszeri (ebéd) szociális étkeztetés élelmezési szolgáltatást igénybe vevők által 
fizetendő a térítési díjakat a kérelmező szociális helyzetének figyelembevételével a 3.§.-ban 
foglaltak szerint állapítja meg: 
                                                                        3.§. 
 
(1) Az intézményi étkeztetés térítési díja:  530,- Ft / fő /nap + Áfa 
 
(2)  Ha a kérelmező havi rendszeres jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum ősszegének: 
 

kevesebb mint 100%               az étkeztetés ingyenes 
150 %- alatt van   247.- Ft + Áfa 
150 % és 300 % közé esik 292.- Ft + Áfa 
301 % és 500 % közé esik 363.- Ft + Áfa 
501% fölött van           530.- Ft + Áfa   

    
(3) Szociális étkezés kiszállítási díja 50.- Ft + ÁFA / alkalom (lakáscím) 
 

4 . § . 
 
Ez a rendelet kihirdetését követő hónap 1 napján lép hatályba  
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8./2008. (IX.24.) számú 
Önkormányzati rendelet. 
 
 
  Gál János      Dr. Jakab Orsolya 
          Polgármester            jegyző 
 
Kihirdetés napja: 2013. március 14 nap 
 


