
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

Az oktatási –nevelési intézményeknél 2020. évben alkalmazandó gyermekétkeztetési 

intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ban kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1.§ 

A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege: 

  2020. január 1-jétől  330 Ft+Áfa/fő 

 

 

2.§ 

A napközi-otthonos óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege: 

  2020. január 1-jétől  372 Ft+Áfa/fő 

 

 

3.§ 

Az általános iskolai menzás gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege: 

  2020. január 1-jétől   260 Ft+Áfa/fő 

 

 

4.§ 

A kollégiumi étkeztetés intézményi térítési díjának napi összege: 

  2020. január 1-jétől  764 Ft+Áfa/fő 

 

 

5.§ 

A középfokú (egyéb) oktatási intézmények menzás gyermekétkeztetés térítési díjának napi 

összege: 

  2020. január 1-jétől  330 Ft+Áfa/fő 



6.§ 

 

(1) A személyi térítési díjat az intézményvezető az intézményi térítési díj szerinti napi összeg 

általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések számának, valamint az 

1997. évi XXXI. Tv (Gyvt.) 148.§-ában megjelölt és egyéb kedvezmények figyelembevételével 

állapítja meg. 

(2) A személyi térítési díjat a fenntartó elengedheti, amennyiben az étkeztetést igénybe vevő 

Mezőkövesdi Sportegyesületben vagy a Mezőkövesdi Kézilabda Clubban igazolt sportolóként 

sportol és a mezőkövesdi Bayer Róbert Kollégiumban tartózkodási helyet létesít, valamint 

mezőkövesdi középiskolában áll tanulói jogviszonyban és a sportegyesület elnöke vagy vezetője 

ezt írásban javasolja. 

(3) A kedvezményre jogosultságot a sportegyesület vezetője igazolja az intézmény vezetőnek a 

tanév I. félévében szeptember 15-ig, a II. félévben február 15-ig. 

(4) A személyi térítési díjkedvezmény megszűnik, ha a kedvezményezett megszünteti tanulói 

jogviszonyát vagy sportolói tevékenységét abbahagyja vagy nem mezőkövesdi sportegyesületbe 

igazol át. 

(5) A személyi térítési díjjal kapcsolatos döntést a fenntartó átruházza az intézményvezetőre. 

 

7.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az oktatási-nevelési intézményeknél 2019. évben alkalmazandó 

gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 3/2019. (I.31.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

 

   Dr. Jakab Orsolya                       Dr. Fekete Zoltán 

            jegyző       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2019. november 28. 

 

Dr. Jakab Orsolya 

        jegyző 

 
 


