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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete 
 

Az étkezési térítési díjról 
 
Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 
bekezdésében, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1.§  A rendelet hatálya kiterjed: 

a) Sajóbábony Város Önkormányzata (továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő 
óvodába, valamint  

b) Sajóbábony város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekekre, 

c)  az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott munkavállalókra, 
d) külsős vendégétkezőkre. 

 
2.§ A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező 
szülő vagy más törvényes képviselő köteles.  

 
3.§ Az intézményekben a gyermekétkeztetés keretében igénybe vett étkezésért – ha a térítési 

díjra vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – térítési díj fizetendő, melynek 
mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 
4.§  (1) A gyermek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja 

az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 
(2) A személyi térítési díj az (1) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval 
növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának szorzata. 
(3) A dolgozók, amennyiben igénybe veszik az étkeztetést mentesülnek a rezsi költség 
megfizetése alól. A fizetendő térítési díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.  
(4) A fizetendő gyermekétkeztetés térítési díjból az önkormányzat 50 %-os kedvezményt 
biztosít.  

 
5.§  Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. 
 
6.§ Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

7/1998. (IV.1) önkormányzati rendelet 6, 7.§-a, valamint az 5/2011. (II.23.) 
önkormányzati rendelet 

 
 
  
      Likai-Tóth Adél       Nagy Imre 
                      jegyző                 polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 11. 
    Likai-Tóth Adél 
 jegyző 
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1. számú melléklet 
a 10/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez 

 
 

2013. évi étkezési térítési díj 
 

 Térítési díj (Ft-ban Áfa-va) 

Óvoda háromszori étkezés 370.- 

Iskola háromszori étkezés 445.- 

Iskola menza 275.- 

Vendég étkezés  595.- 

Alkalmazotti étkeztetés 295.- 

 
 

 


