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Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 24.) önkormányzati 
rendelete 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 25-én lép hatályba. 
 
 
Bogyiszló, 2022. augusztus 23. 
 
 
 
 
                         Dr. Bajai Bernadett       Tóth István   
    jegyző       polgármester                                                         
 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. augusztus 25. 
 
 
             
  Dr. Bajai Bernadett 
   jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet 

Intézményi térítési díjak 

Étkeztetés Szolgáltatási önköltség 
2022. január 1-től 

(bruttó) 

Intézményi térítési díj 
2022. január 1-től 

(bruttó) 

Szolgáltatási önköltség 
2022. szeptember 1-től 

(bruttó) 

2022. szeptember 1-től 
(bruttó) 

Óvodai gyermekétkeztetés 747,-Ft/adag 500,-Ft/nap/fő 1420,-Ft/adag 950,-Ft/nap/fő 

Óvodai diétás gyermekétkeztetés 900,-Ft/adag 605,-Ft/nap/fő 1480,-Ft/adag 990,-Ft/nap/fő 

Mini bölcsődei gyermekétkeztetés 1050,-Ft/adag 705,-Ft/nap/fő 1420,-Ft/adag 950,-Ft/nap/fő 

Mini bölcsődei diétás gyermekétkeztetés 1100,-Ft/adag 735,-Ft/nap/fő 1480,-Ft/adag 990,-Ft/nap/fő 

Mini bölcsődei gondozás - 0,-Ft/nap/fő - 0,-Ft/nap/fő 

Iskolai gyermekétkeztetés 647,-Ft/adag 435,-Ft/nap/fő 1130,-Ft/adag 755,-Ft/nap/fő 

Iskolai diétás gyermekétkeztetés 1007,-Ft/adag 675,-Ft/nap/fő 1510,-Ft/adag 1010,-Ft/nap/fő 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 21. § (1) bekezdése szerint „Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő 
gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe 
vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. 
hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére   

a) a bölcsődében, mini bölcsődében, 

b) az óvodában, 

c) a nyári napközis otthonban, 

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, 

e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem 
rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 
gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 
intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés], 

g)  a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az 
iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti 
tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).” 

  

A Gyvt. 29. § (1) bekezdése szerint „A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.”   

  

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének módosítása indokolt, tekintettel arra, hogy a vásárolt étkeztetést biztosító vállalkozás 
ügyvezetője jelezte díjemelési szándékát 2022. szeptember 1-től. 


