
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban, valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2a) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott Tapolcai Óvodában,
b) az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, de Tapolca Város

Önkormányzata által működtetett Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában, 
továbbá a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban

gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekekre, tanulókra, valamint a térítési díj 
megfizetésére kötelezettekre.

(2)  Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. közreműködésével 
biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott intézményekben a gyermekétkeztetést.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó térítési díjak költségeit az Önkormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.

2. §

(1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A térítési díj fizetésére vonatkozó normatív kedvezményeket külön jogszabályok
határozzák meg.

3. §

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2)  Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelete.

Tapolca, 2013. december 20.

Császár László sk. dr. Rozgonyi Viktória sk.
                                      polgármester          aljegyző 

Kihirdetve: 2013. december 21.

dr. Rozgonyi Viktória sk.
         aljegyző 



1. melléklet a 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés térítési díjainak mértéke

A B C D E

1. Korosztály Étkezés
Nyersanyagár
(nettó forint)

Térítési díj
(nettó
forint)

Önkormányzat által
fizetendő (nettó 

forint)

2. Óvoda 3-6 év 3xétkezés 290 347 505

3.
Általános iskola

alsó és felső tagozat 

3xétkezés 340 389 584

4.
Általános iskola

alsó és felső tagozat 

csak ebéd 228 277 402

5. Középiskolai tanulók reggeli 117 125 210

6. Középiskolai tanulók ebéd 234 279 399

7. Középiskolai tanulók vacsora 156 174 299

8. Diétás étkezést igénylők Az adott térítési díjat és nettó 80 Ft/nap felárat fizetnek. 


