
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének   

6/2017. (VIII.9.) önkormányzati rendelete 

a városlődi közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról 

A rendelet hatálybalépésének napja: 2017.szeptember 1. 

 



Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatóságról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. tv. 147§. (1) 

bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 83.§ (2) c) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Városlőd 

(8445 Városlőd, Kossuth Lajos utca 58.) és a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda (8445 

Városlőd, Kolostor utca 43.) közoktatási intézményekre, illetve az intézményi ellátást igénybe 

vevőkre. 

2. § 

(1) A közoktatási intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díj a nyersanyag 

norma, a rezsiköltség és az általános forgalmi adó összege. 

(2) Az iskolai tízóraiért, ebédért és uzsonnáért fizetendő térítési díjból Városlőd Község 

Önkormányzata a rezsiköltség általános forgalmi adóval terhelt összegének megfizetését 

magára vállalja. 

(3) Az óvodai tízóraiért, ebédért és uzsonnáért fizetendő térítési díjból Városlőd Község 

Önkormányzata a rezsiköltség általános forgalmi adóval terhelt összegének megfizetését 

magára vállalja. 

(4) Városlőd Község Önkormányzata a térítési díj beszedéséről Városlődi Közös 

Önkormányzati Hivatal, illetve megbízásos jogviszony létesítése útján gondoskodik. 

3. § 

(1) E rendelet 2017.szeptember 1. napján lép hatálya. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Városlőd Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat által fenntartott közoktatási 

intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 1/2014. (I. 15.) önkormányzati rendelete 

 

 

 

 

 Csekényi István dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: A kihirdetés napja 2017. augusztus 9. 

 

dr. Ádám Renáta 

      jegyző 

 



1. melléklet Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (VIII.9.) 

rendeletéhez 

 
 

 

Fizetendő térítési díjak mértéke és összetétele 
 

 

 

  
A B C D E F G 

1 

  2017. évi  

nyersanyag 

norma (Ft) 

nyersanyag 

norma ÁFA 

(Ft) 

rezsi     

(Ft) 

rezsi 

ÁFA  

(Ft)  

Fizetendő 

térítési díj 

(Ft) 

Összesen 

(Ft) 

2 Iskola ebéd  290 78 222 60 368 650 

3 

Iskola 

tízórai, 

uzsonna 

100 27 65 18 127 210 

4 

Óvodai 

tízórai, 

ebéd, 

uzsonna 

272 73 163 44 345 552 

 

 

 

 


