
1. melléklet a …/2017. (……) önkormányzati rendelethez 
 

 
A Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

 
 
A Rumi Rajki István Általános Iskolában: 

 
Egész napos ellátás:  477 Ft/fő/nap 

  ebből: tízórai  116 Ft/fő/nap 
             ebéd  266 Ft/fő/nap 
             uzsonna   95 Ft/fő/nap 
 
 
 

Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2017. (….) önkormányzati rendelete 

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról  

 
 
Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) 
bekezdésében és 151. § (2f) és (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1. § 
 
Rum község önkormányzata közigazgatási területén a gyermekjóléti szolgáltatást Vasszécseny 
Község Önkormányzata a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat útján biztosítja. 
 

2. § 
 
A képviselő-testület az általa fenntartott óvodában, közigazgatási területén az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a 
gyermekétkeztetést intézmény közreműködése nélkül biztosítja. 
 

3. § 
 

(1) A képviselőtestület gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. mellékletnek 
megfelelően állapítja meg. 

 
(2) A személyi térítési díj összege az intézményi térítési díj gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/B. § 
(1)-(2) bekezdésében szereplő normatív kedvezmények, valamint az önkormányzat által 
a (4) bekezdés szerint biztosított kedvezményekkel csökkentett és az Áfa-val növelt 
összeg, melyet a polgármester állapít meg. 
 



(3) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, a díj összegéről történő értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a képviselőtestülethez fordulhat. 
 

(4) A normatív kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az 
önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen biztosítja: 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több 
gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló egyéb jogcímen nem részesül ingyenes 
intézményi gyermekétkeztetésben; 

c) valamennyi életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, 
hogy a gyermek egyéb jogcímen nem részesül ingyenes intézményi 
gyermekétkeztetésben. 

    
 
 

(5) Ha a fizetésre kötelezett a térítési díjat nem fizeti meg és a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 
Kormányrendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás nem vezet eredményre, 
a jegyző 15 napos határidő kitűzésével ismételten felszólítja a kötelezettet a térítési díj 
rendezésére. Ezzel egyidejűleg értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes 
gyermekjóléti szolgálatot és az önkormányzat jegyzőjét. 
 

(6) Az önkormányzat megszűnteti az étkeztetést, ha a kötelezettnek az (5) bekezdésben 
meghatározott eljárást követően, 90 napon túl sem tesz eleget fizetési kötelezettségének. 
 

4. § 
 

(1) Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 16/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) az 1. 
melléklet kivételével e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. 
 

(2) Az R. 1. melléklete 2018. január 1-én hatályát veszti. 
 
(3) Ez a rendelet a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 
 

(4) A rendelet 1. melléklete 2018. január 1. napján lép hatályba. 
 


