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Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 30.) önkormányzati 
rendelete 

Gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 22/2014.(XII.22.) 
Ör. számú rendelet módosításáról 

Telki Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörben 
eljárva a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29 §. (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 

A Telki község Képviselő-testületének 22/ 2014.( XII.22. ) Ör. számú rendelete a Gyermekétkeztetési 
és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 22/2014 (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Telki község közigazgatási területén köznevelési intézménybe (óvoda, 
általános iskola) járó gyermekekre és az önkormányzati intézmények alkalmazottjaira.” 

2. § 

(1) A Telki község Képviselő-testületének 22/ 2014.( XII.22. ) Ör. számú rendelete a 
Gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 22/2014 (XII.22.) 
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Telki Község Önkormányzata biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekétkeztetést, 
továbbá a önkormányzati intézmények alkalmazottainak étkeztetésével kapcsolatos feladatokat.” 

(2) A Telki község Képviselő-testületének 22/ 2014.( XII.22. ) Ör. számú rendelete a 
Gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 22/2014 (XII.22.) 
önkormányzati rendelet 2. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(6) Az óvodai és iskolai étkezés igénybevételére irányuló igényt kérelem formájában a fizetésre 
kötelezett nyújtja be jelen rendelet 1. melléklete alapján. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi csoportjához kell eljuttatni. 

(7) A (6) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell e rendelet 2. melléklet szerinti nyilatkozatot. 
A Gyvt. szerinti normatív kedvezmény megállapításához mellékelni kell a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben 
maghatározott nyilatkozatokat.” 

(3) A Telki község Képviselő-testületének 22/ 2014.( XII.22. ) Ör. számú rendelete a 
Gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 22/2014 (XII.22.) 
önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(14) Az igénybevétel megszűnik a nyilatkozat benyújtását követően 8 napon belül.” 
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3. § 

A Telki község Képviselő-testületének 22/ 2014.( XII.22. ) Ör. számú rendelete a Gyermekétkeztetési 
és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 22/2014 (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

(1) Nyersanyagnorma és az intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezmények mellett a 
önkormányzat szociális rendeletében meghatározott kedvezményeket lehet biztosítani. ” 

4. § 

A Telki község Képviselő-testületének 22/ 2014.( XII.22. ) Ör. számú rendelete a Gyermekétkeztetési 
és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 22/2014 (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
 

Deltai Károly                   dr. Lack Mónika     
polgármester                  jegyző  

 
 

  



3 

1. melléklet 

„3. melléklet 
 Nyersanyag norma (nettó ár) 

Óvoda  

Óvodai tízórai 97 

Óvoda ebéd 278 

Óvoda uzsonna 85 

Óvoda összesen 460 

Óvodai tízórai diétás 121 

Óvodai ebéd diétás 348 

Óvodai uzsonna diétás 106 

Óvoda diétás összesen 575 

Felnőtt ebéd 381 

Iskola  

Iskola tízórai 114 

Iskola ebéd 366 

Iskola uzsonna 105 

Iskola összesen: 585 

Iskola tízórai diétás 143 

Iskola ebéd diétás 457 

Iskola uzsonna diétás 132 

Iskolai diétás összesen 732 

Felnőtt ebéd 381 

 Térítési díj (nettó ár) 

Óvoda  

Óvodai tízórai 97 

Óvoda ebéd 278 

Óvoda uzsonna 85 

Óvoda összesen 460 

Óvodai tízórai diétás 121 

Óvodai ebéd diétás 348 

Óvodai uzsonna diétás 106 

Óvoda diétás összesen 575 

  

Felnőtt ebéd 381 

Iskola  

Iskola tízórai 114 

Iskola ebéd 366 

Iskola uzsonna 105 

Iskola összesen: 585 

Iskola tízórai diétás 143 

Iskola ebéd diétás 457 

Iskola uzsonna diétás 132 

Iskolai diétás összesen 732 

Felnőtt ebéd 381 

” 


