
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 
28. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

4/2019. (III.30.)   
 

önkormányzati rendelete 
  

egyes térítési díjak megállapításáról szóló 12/2016. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.  

 
 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) és 162. § (5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 

1. § Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes térítési 
díjak megállapításáról szóló 12/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: Tdr.) 1.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„1. § (1) Nyírmeggyes Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat által alapított és fenntartott 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája elnevezésű 

költségvetési szervnél üzemeltetett, működtetett főzőkonyha (a továbbiakban: Konyha) által 

előállított étel szolgáltatásával nyújtott szociális étkeztetés esetében a napi ételadag – általános 

forgalmi adóval növelt – intézményi térítési díját (kerekítve) helyben történő fogyasztásnál 

550,- forint/fő/nap összegben állapítja meg.”  

 
2. § A Tdr. 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„3. §  (1) A Képviselő-testület a Konyha útján nyújtott intézményi gyermekétkeztetésre 

vonatkozóan az – általános forgalmi adóval növelt, valamint az 1 és 2 forintos címletű érmék 

bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló törvénynek megfelelő módon 

kerekített – intézményi térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

                      Intézményi térítési díj 

             (forint/fő/nap, kerekítve): 

a) óvodás gyermekek esetében (napi 3 étkezés)                                   410,- 

b) általános iskolás gyermekeknél (napi 3 étkezés)        



                 ba) alsós gyermekeknél        440,- 

                 bb) felsős gyermekeknél       460,- 

(2) Amennyiben az általános iskolás gyermek nem veszi igénybe a napi háromszori 

intézményi étkezést, akkor a napi részétkezések irányadó – az (1) bekezedés b) pontja szerinti – 

intézményi térítési díjai az alábbiak: 

 

Intézményi térítési díj 

                  (forint/fő/étkezési alkalom): 

a) tízóra                                 75,- 

b) ebéd           

                     ba) alsós gyermekeknél          290,- 

                     bb) felsős gyermekeknél                   310,- 

c) uzsonna                      75,- ”    

 

3. § (1) Ez a rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti. 

(2) A rendelet rendelkezéseit csak a hatályba lépését követően igénybe vett étkezési 
ellátásra és az annak alapján történő térítési díjfizetésre lehet és kell alkalmazni.  
 
 
 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                                             Pallai Szabina sk. 
     polgármester                                                               megbízott jegyző 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Záradék: 

 

A rendelet 2019. március 30. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2019. március 30. 

 

        

           Pallai Szabina sk. 
                     megbízott jegyző 

 

 

 


