
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) 

önkormányzati rendelete 

az étkezési térítési díjak megállapításáról 

2022.05.01. 

A Sárszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) e) bekezdésében kapott 

felhatalmazása alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § (1) A képviselő-testület 

a)1 a Sárszentmihály Napközi Otthonos Óvodában a napi gyermekétkeztetés intézményi 

térítési díjának összegét bruttó 550 Ft-ban, 

b)2 a Zichy Jenő Általános Iskolában a napi gyermekétkeztetés keretében biztosított napi 

háromszori étkezés intézményi térítési díjának összegét bruttó 745 Ft-ban, 

c)3 a Zichy Jenő Általános Iskolában a napi gyermekétkeztetés keretében biztosított ebéd 

intézményi térítési díjának összegét bruttó 495 Ft-ban, 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított intézményi térítési díjak egy ellátottra vonatkoznak. 

2. §4 A képviselőt testület a Tipegő Bölcsődében a napi gyermekétkeztetés intézményi térítési 

díjának összegét bruttó 580 Ft-ban állapítja meg. A megállapított intézményi térítési díjak egy 

ellátottra vonatkoznak. 

3. § (1) A gyermekétkeztetés körében, ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést 

betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a kötelezett az intézmény 

vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál bejelenti 

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi 

igénybe újból a gyermekétkeztetést. 

(2) A kötelezett az (1) bekezdés szerinti bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére 

mentesül az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége 

alól. 

4. § A kötelezett utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles kifizetni a 

gyermekétkeztetés díját. 

5. § E rendelet alkalmazása során kötelezett: az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult, az 

ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes 

képviselő, az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő. 
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6. § Hatályát veszti a 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet. 

7. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 


