
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

az intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról  
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. A szolgáltatások intézményi térítési díja 
  
 
1. § A bölcsődei ellátottak napi élelmezése: 302 Ft/nap/fő+ÁFA.  
 
2. § Az óvodai napközi összesen: 216 Ft/nap/fő+ÁFA, 
 

a) tízórai: 58 Ft/nap/fő+ÁFA,                   
 

b) ebéd: 110 Ft/nap/fő + ÁFA, 
 

c) uzsonna: 48 Ft/nap/fő +ÁFA.    
 

3. § Az iskolai napközi: 
 
 a) Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon összesen: 300 Ft/nap/fő+ÁFA, 
 
  aa) tízórai: 59 Ft/nap/fő+ÁFA, 
 
  ab) ebéd: 185 Ft/nap/fő+ÁFA, 
 
  ac) uzsonna: 56 Ft/nap/fő+ÁFA. 
 
          b) Intézményellátó Gondnokság összesen: 299 Ft/nap/fő+ÁFA, 
 
  ba) tízórai: 59 Ft/nap/fő+ÁFA, 
   
  bb) ebéd: 185 Ft/nap/fő+ÁFA, 
 
  bc) uzsonna: 55 Ft/nap/fő+ÁFA. 
     
4. § A diákotthoni étkezés összesen: 456 Ft/nap/fő+ÁFA, 
 
 a) reggeli: 57 Ft/nap/fő+ÁFA, 
 
 b) tízórai: 59 Ft/nap/fő+ÁFA, 
 
 c) ebéd: 185 Ft/nap/fő+ÁFA, 
 
 d) uzsonna: 56 Ft/nap/fő+ÁFA, 
 



 e) vacsora: 99 Ft/nap/fő+ÁFA. 
 
5. § A helyettes szülői hálózat díjai: 
 
 a) helyettes szülői díj (minimálbér 20%-a): 15.600 Ft/hó/gyermek, 
 
 b) nevelési díj (öregségi nyugdíj 120%-a): 34.200 Ft/hó/gyermek, 
 
 c) ellátmány (minimum az éves nevelési díj 25%-a): 8.550 Ft/hó/gyermek.   

 
 

2. Záró rendelkezések 
 
 

6.§   Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba. 
 
7.§  Ez a rendelet 
 
 a) a Tanács 94/33/EK irányelve (1994. június 22.) a fiatalok munkahelyi védelméről, 

az Mt. irányadó rendelkezéseivel együtt,  
 
 b) a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a 3. országok huzamos 

tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés 
d) pont és 21. cikk, 

 
 c) az Európai Parlament és a Tanács 204/38/EK irányelve (2004. április 29.), az Unió 

polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, 
továbbá a 64/221/EGK, 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, 90/365/EGK és a 93/96/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk, 

 
 d) az élelmiszer - higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet  
               irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
8.§ (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzatának 15/2003. (VI.27.) ÖT. számú rendelete az intézményeiben fizetendő 
étkezési térítési díjakról.   

 
      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 10/2004. (IV.30.) ÖT. sz. rendelete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról. 

 
      (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 22/2005. (IX.30.) ÖT. sz. rendelete az intézményeiben fizetendő 
étkezési térítési díjakról szóló 15/2003. (VI.27.) ÖT. számú rendelet módosítására.    

 
      (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

25/2005. (X.28.) ÖT. sz. rendelete az intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról 
szóló 15/2003. (VI.27.) ÖT. számú rendelet módosítására. 



 
      (5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

5/2006. (II.16.) ÖT. sz. rendelete az intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról 
szóló 15/2003. (VI.27.) ÖT. számú rendelet módosítására. 

  
      (6) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

34/2006. (XII.15.) ÖT. sz. rendelete az intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról 
szóló 15/2003. (VI.27.) ÖT. számú rendelet módosítására. 

 
      (7) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 19/2007. (VI.1.) ÖT. sz. rendelete a 34/2006. (XII.15.) ÖT. sz., 
5/2006. (II.16.) ÖT. sz., 25/2005. (X.28.) ÖT. sz., 22/2005. (IX.30.) ÖT. sz., 10/2004. 
(IV.30.) ÖT. sz. rendeletével módosított 15/2003. (VI.27.) ÖT. sz. rendelete az 
intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról.  

 
      (8) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

34/2007. (XII.14.) ÖT. sz. rendelete az intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról 
szóló 19/2007. (VI.1.) ÖT. sz., 34/2006. (XII.15.) ÖT. sz., 5/2006. (II.16.) ÖT. sz., 
25/2005. (X.28.) ÖT. sz., 22/2005. (IX.30.) ÖT. sz., 10/2004. (IV.30.) ÖT. sz. 
rendeletével módosított 15/2003. (VI.27.) ÖT. sz. rendelet módosítására.  

 
      (9) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 7/2008. (III.28.) ÖT. sz. rendelete a 34/2007. (XII.14.) ÖT. sz., 
19/2007. (VI.1.) ÖT. sz., 34/2006. (XII.15.) ÖT. sz., 5/2006. (II.16.) ÖT. sz., 25/2005. 
(X.28.) ÖT. sz., 22/2005. (IX.30.) ÖT. sz., 10/2004. (IV.30.) ÖT. sz. rendeletével 
módosított 15/2003. (VI.27.) ÖT. sz. rendelete az intézményeiben fizetendő étkezési 
térítési díjakról.  

 
      (10) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 16/2008. (V.30.) ÖT. sz. rendelete a 7/2008. (III.28.) ÖT. sz., a 
34/2007. (XII.14.) ÖT. sz., 19/2007. (VI.1.) ÖT. sz., 34/2006. (XII.15.) ÖT. sz., 5/2006. 
(II.16.) ÖT. sz., 25/2005. (X.28.) ÖT. sz., 22/2005. (IX.30.) ÖT. sz., 10/2004. (IV.30.) 
ÖT. sz. rendeletével módosított 15/2003. (VI.27.) ÖT. sz. rendelete az intézményeiben 
fizetendő étkezési térítési díjakról.  

 
      (11) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 42/2008. (X.31.) ÖT. sz. rendelete az intézményeiben fizetendő 
étkezési térítési díjakról szóló 16/2008. (V.30.) ÖT. sz., 7/2008. (III.28.) ÖT. sz., a 
34/2007. (XII.14.) ÖT. sz., 19/2007. (VI.1.) ÖT. sz., 34/2006. (XII.15.) ÖT. sz., 5/2006. 
(II.16.) ÖT. sz., 25/2005. (X.28.) ÖT. sz., 22/2005. (IX.30.) ÖT. sz., 10/2004. (IV.30.) 
ÖT. sz. rendeletével módosított 15/2003. (VI.27.) ÖT. sz. rendelet módosítására.  

  
      (12) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 15/2009. (V.1.) ÖT. sz. rendelete a 42/2008. (X.31.) ÖT. sz., 
16/2008. (V.30.) ÖT. sz., 7/2008. (III.28.) ÖT. sz., a 34/2007. (XII.14.) ÖT. sz., 
19/2007. (VI.1.) ÖT. sz., 34/2006. (XII.15.) ÖT. sz., 5/2006. (II.16.) ÖT. sz., 25/2005. 
(X.28.) ÖT. sz., 22/2005. (IX.30.) ÖT. sz., 10/2004. (IV.30.) ÖT. sz. rendeletével 
módosított 15/2003. (VI.27.) ÖT. sz. rendelete az intézményeiben fizetendő étkezési 
térítési díjakról.  

  
 



       (13) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város  
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (IV.30.) ÖT. sz. rendelete a 15/2009. 
(V.1.) ÖT. sz., 42/2008. (X.31.) ÖT. sz., 16/2008. (V.30.) ÖT. sz., 7/2008. (III.28.) ÖT. 
sz., a 34/2007. (XII.14.) ÖT. sz., 19/2007. (VI.1.) ÖT. sz., 34/2006. (XII.15.) ÖT. sz., 
5/2006. (II.16.) ÖT. sz., 25/2005. (X.28.) ÖT. sz., 22/2005. (IX.30.) ÖT. sz., 10/2004. 
(IV.30.) ÖT. sz. rendeletével módosított 15/2003. (VI.27.) ÖT. sz. rendelete az 
intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról.  

  
 

 
Nagykőrös, 2011. május 27. 
 
 
 
  Dr. Czira Szabolcs              Dr. Nyíkos Sára 
                            polgármester          jegyző 
 

 


