
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
4/2008. (II.18.) Kt. rendelete

az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a 
gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2002.(X.1.) Korm. rendelettel 
módosított 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya alá tartoznak Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő Tapolcai 
Diák és Közétkeztető Kft. által biztosított étkeztetésben részesülő személyek.  

2. §.

Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a 
gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjait 2008. március 1-től az alábbiak szerint 
állapítja meg:

Korosztály Étkezés Nyersanyagár
(nettó Ft-ban)

Térítési
díj

(bruttó
Ft-ban)

Önkormányzat
által fizetendő 

díj
(bruttó Ft-ban)

Bölcsőde  3 év 4 x étkezés 282 390 569

Óvoda 3-6 év 3 x étkezés 226 280 436

3 x étkezés 268 370 536Általános Iskola
alsó tagozat

csak ebédet
igénylő 

162 220 334

3 x étkezés 300 380 575Általános Iskola
felső tagozat 

csak ebédet
igénylő 

182 240 358

reggeli 98 110 180

ebéd 182 250 358
Középiskolai
tanulók

vacsora 130 140 234

ebéd 182 390
Szociális étkezők 

3 x étkezés 590

Közétkeztetés 182
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3. §

A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A
személyi térítési díj a napi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezések számának
szorzata, valamint a kedvezmények figyelembe vételével kerül megállapításra.

Kedvezmények

4. §
(1)

a) a bölcsődés, az óvodás, és az 1-5. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a 
térítési díj 100%-át,

b) az előbbi kategóriába nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek és tanuló után a térítési díj 50%-át, 

c) három-, vagy többgyermekes családoknál gyermekenként a térítési díj 50%-át,
d) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után a térítési díj 50%-át

kedvezményként kell biztosítani.

(2)  A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A kedvezményt a tanuló után a 
nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. 

(3)  A szociális étkezésben résztvevők jövedelműknek megfelelően az alábbi besorolás 
alapján kedvezményben részesülnek:

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÉS IDŐSEK KLUBJA TÉRÍTÉSI DÍJAI 

Nyugdíj, jövedelem összege
Ft

Kedvezm.
%

Szoc. étk.
napi tér. díj
Ft csak ebéd

Idősek 
Klubja napi
térítési díj

Ft
3 x étkezés

Idősek  
Klubja

napi tér. díj
Ft

csak ebéd

0 Ft –nyugdíjminimum 100 % 0 % 0 % 0%

nyugdíjminimum + 15 % 80 % 20 % 20 % 20 %

nyugdíjminimum + 30 % 60 % 40 % 40 % 40 %

nyugdíjminimum + 45 % 40 % 60 % 60 % 60 %

nyugdíjminimum + 60 % 20 % 80 % 80 % 80 %

nyugdíjminimum + 75 % 0 % 100 % 100 % 100 %
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Jogharmonizációs záradék

6. §

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az 
Európai Közösség legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

7. §

A rendelet 2008. március 1-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete hatályát veszti.  

Tapolca, 2008. február 15.

Ács János sk. Dr. Imre László sk.
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2008. február 18.

Dr. Imre László sk.
  jegyző 
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