
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati 

rendelete 

a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében és 147. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata által fenntartott óvodában és az 

Önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésre terjed ki. 

2. § 

A gyermekétkeztetési szolgáltatásról az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján gondoskodik. 

3. § 

(1) Az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai: 

a) napi háromszori étkezés: 663,- Ft + ÁFA, 

b) tízórai: 168,- Ft + ÁFA, 

c) ebéd: 358,- Ft+ ÁFA, 

d) uzsonna: 137,- Ft+ ÁFA. 

(2) Az általános iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai: 

a) napi háromszori étkezés: 783,- Ft+ ÁFA, 

b) tízórai: 175,- Ft+ ÁFA, 

c) ebéd: 440,- Ft+ ÁFA, 

d) uzsonna: 168,- Ft + ÁFA. 

4. § 

A térítési díj fizetésére kötelezett törvényes képviselő havonta utólag, minden hó 15. napjáig 

köteles megfizetni a térítési díjat az Önkormányzat által kiállított számla ellenében, banki 

átutalással. 

5. § 

A jegyző a megállapított térítési díj befizetését ellenőrzi, a befizetést elmulasztó kötelezettet 15 

napon belül írásban fizetésre szólítja fel, továbbá gondoskodik a hátralékosokkal kapcsolatos 

nyilvántartás vezetéséről, a hátralékok beszedéséről. 

 



6. § 

Ez a rendelet 2023. április 1. napján lép hatályba. 

7. § 

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köznevelési intézményekben 

alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 27/2015. (VI.25.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

 

 

 



I N D O K L Á S 

 

 

A nyersanyagköltségek emelkedése miatt az Önkormányzat a köznevelési intézményekben 

alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 27/2015. (VI.25.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: eredeti Rendelet) újra alkotása útján megemeli a gyermekétkeztetés 

térítési díjait. A térítési díj emelés mind az óvodai étkeztetés, mind az iskolai étkeztetés esetén 

közel 15 % mértékű emelést jelent. Az óvodai napi három étkezés díja nettó 578 Ft-ról nettó 

663 Ft-ra, az iskolai napi háromszori étkezés díja nettó 682 Ft-ról nettó 783 Ft-ra emelkedik. 

 

Az önkormányzati rendeletet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 29. § (2) 

bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni, mely kizárólag abban az 

esetben lehetséges, ha az önkormányzati rendelet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglaltaknak. Figyelemmel arra, hogy az eredeti Rendelet 

számos ponton nem felelt meg a jogszabályszerkesztési előírásoknak, annak hatályon kívül 

helyezése és új rendelet alkotása vált szükségessé. 

 


