
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2007. (II. 13.) számú rendelete 

az étkeztetési térítési díjakról 
 

egységes szerkezetben a 11/2010. (XII. 16.), a 11/2013. (X. 25.), a 12/2015. (IX. 30.), a 

14/2016. (VIII. 31.), a 11/2017. (IX. 6.), a 13/2018. (V. 30.), a 14/2018. (VII. 1.), a 16/2018. 

(IX. 11.), a 17/2019. (XII. 18.) és a 11/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendeletekkel 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92§ (2) bekezdés f.) pontjában 

valamint ugyanezen törvény 115§ (1) bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás 

alapján, figyelemmel a többször módosított 29/1993. (II. 17.) kormányrendeletben foglaltakra 

(továbbiakban: kormányrendelet) az étkezési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Tordas Község Önkormányzata által biztosított étkeztetést 

igénybe vevőkre. 

(2) Az étkeztetés iránti igényt általános iskolás gyermek esetén az Általános Iskola 

igazgatójának, vagy megbízottjának, minden más kérelmező esetében az Óvoda vezetőjének, 

vagy az élelmezés vezetőnek kell előterjeszteni. 

(3) A személyi térítési díjakat készpénzben kell megfizetni. 

(4) A személyi térítési díjat az Szt. 119 §-ban felsorolt személyek kötelesek megfizetni. A 

térítési díj befizetésére és ellenőrzésére a kormányrendelet 31§-ban foglalt rendelkezéseket 

kell alkalmazni. 

(5) A térítési díjakat jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(6) A gyermekek étkeztetése esetében 1997. évi XXXI törvény 148.§ (5) bekezdés a-d 

pontjaiban meghatározott normatív kedvezményeket a személyi térítési díj megállapítása 

során figyelembe kell venni. A Szociális Bizottság kérelemre, vagy hivatalból mérsékelheti, 

vagy teljes mértékben elengedheti a fizetendő térítési díjat a szociális rendeletben 

meghatározottak alapján. A mérséklés vagy elengedés legfeljebb egy tanévre szólhat, ezt 

követően a kérelmet ismételten elő kell terjeszteni. 

(7).1 

 

2. § 

 

(1) Jelen rendelet 2007 március 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti 

és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik. 

 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével az élelmezési nyersanyagnormáról és a fizetendő térítési 

díjakról szóló közétkeztetésről szóló 12/2006 (IX. 20) számú rendelet hatályát veszti. 

 

 

Tordas, 2007 február 12. 

 

                       Juhász Csaba                                          dr. Hekman Tibor 

                       polgármester                                             helyettes  jegyző 

 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 14/2018 (VIII.1) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályon kívül: 2018. 

08.01-től 



Záradék: 

 

A rendelet kihirdetve: 2007 február 13-án 

 

dr. Hekman Tibor helyettes jegyző 

 



 

1. melléklet az étkezési díjakról szóló 6/2007. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2,3 

 

Térítési díj 

Óvodás (reggeli): 104 Ft + Áfa/adag 

Óvodás (ebéd): 250 Ft + Áfa/adag 

Óvodás (uzsonna): 103 Ft + Áfa/adag 

Iskolás (tízórai): 158 Ft + Áfa/adag 

Iskolás (ebéd): 307 Ft + Áfa/adag 

Iskolás (uzsonna): 102 Ft + Áfa/adag 

Felnőtt, aki elviszi:  599 Ft + Áfa/adag 

Felnőtt, aki helyben fogyasztja 

el: 

520 Ft + Áfa/adag 

Diétás ebéd óvodás: 600 Ft + Áfa/adag 

Diétás ebéd iskolás: 660 Ft + Áfa/adag 

  

 

 

                                                 
2 A rendelet szövegét a 17/2019 (XII.18) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2020.01.01.-től 
3 A rendelet szövegét a 11/2020.(IX. 29) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2020. 09. 30-tól 


