
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2013. (I.17.)  

önkormányzati rendelete 

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2012. (VI.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján,  a 151. § (2)-(2a) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva  

Mezőladány Község Önkormányzat, Anarcs Község Önkormányzata, Ilk Község 

Önkormányzata képviselő-testülete döntésének megfelelően a  következőket rendeli el: 

1. §  

A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 9/2012. (VI.12.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép: 

 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a (2)-(4)  bekezdésben foglalt kivétellel 2013. január 17-én lép hatályba. 

 

(2) Az 1. melléklet  I.2. pontja 2013. január 22-én lép hatályba. 

 

(3) Az 1. melléklet I.3. pontja 2013. január 17-én lép hatályba. 

 

(4) Az 1. melléklet I.4. pontja 2013. január 21-én lép hatályba. 

 

(5) Ez a rendelet 2013. január 23-án hatályát veszti. 

 

 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                  Kovács Miklósné 

 polgármester                                                                                          jegyző 

 

 

  



1. melléklet a 2/2013. (I.17.) önkormányzati rendelethez 

A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díja (Áfa nélkül) 

 

 

I. 

 

 

 

1. Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda   és Könyvtár 

 

INTÉZMÉNY intézményi térítési díj 

ÓVODA   303  Ft/adag 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § (5) 

bekezdése alapján normatív kedvezményben nem részesülő, napi háromszori étkezés, vagy 

menzát  igénybe vevő gyermekek havi személyi térítési díja megállapítása során 30 % térítési 

díjkedvezmény biztosítandó.   

 

2. Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda   és Könyvtár Mezőladányi tagintézménye 

  

INTÉZMÉNY intézményi térítési díj 

ÓVODA 259 Ft/adag 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § (5) 

bekezdése alapján normatív kedvezményben nem részesülő, 1-2 gyermekes családoknál napi 

háromszori étkezés esetén az intézményi térítési díj 40 %-át, kizárólag menza igénybevétele 

esetén az intézményi térítési díj 35 %-át  kedvezményként kell biztosítani. 

 

 

3. Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Anarcsi tagintézménye 

 

INTÉZMÉNY intézményi térítési díj 

ÓVODA   226  Ft/adag 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § (5) 

bekezdése alapján normatív kedvezményben nem részesülő, étkezést igénybe vevő 

gyermekek havi személyi térítési díja megállapítása során 40 % térítési díjkedvezmény 

biztosítandó.   

 

4. Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Ilki tagintézménye 

 

INTÉZMÉNY intézményi térítési díj 

ÓVODA   315 Ft/adag 

A havi személyi térítési díja megállapítása során  - a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § (5) bekezdésében biztosított normatív 

kedvezményt kivéve - térítési díjkedvezmény nem adható. 

 

II. 

 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA  

TORNYOSPÁLCA 

intézményi térítési díj 



háromszori étkezés   303  Ft/adag 

menza   175  Ft/adag 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § (5) 

bekezdése alapján normatív kedvezményben nem részesülő, napi háromszori étkezés, vagy 

menzát  igénybe vevő gyermekek havi személyi térítési díja megállapítása során 30 % térítési 

díjkedvezmény biztosítandó.   

 


