
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2009. (I.6.) rendelete 

 az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben 
fizetendő térítési díjakról 

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekre, 
illetve az intézményi ellátást igénybe vevőkre. 

2. § 

(1) A Közoktatási Intézményekben igénybe vett étkezésért a 67/2007.(VII.10.) GM,-
EÜM,-FVM,-SzMM. együttes rendeletben meghatározott nyersanyag norma szerint kell 
az étkezési-térítési díjat a mindenkori ÁFÁ-val növelt nyersanyag árak alapján évenként 
megállapítani.  

(2) A térítési díj összegének kiszámítása: nyersanyag norma + rezsiköltség + Áfa.  

(3) Az iskolai ebédért fizetendő térítési díjból az Önkormányzat a rezsiköltség, valamint 
annak ÁFÁ-ja fizetését magára vállalja. 

(4) Az óvodai tízóraiért, ebédért és uzsonnáért fizetendő térítési díjból az Önkormányzat 
a rezsiköltség, valamint a rezsiköltség ÁFÁ-jának fizetését magára vállalja.1 

(5) A Képviselő-testület a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjat 0 
forintban állapítja meg. 

3. § 

(1) E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 
szabályairól 7/2004. (II. 12.) szóló 14 és 15. §-ai, valamint az azt módosító 13/2007. 
(XII. 20.) rendelete. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Magyarpolány, 2009. január 6. 
 
 

              Polt Rita                        Dobosi Gergely 
         polgármester         jegyző   

 
Záradék:  
A rendeletet a mai napon kihirdettem 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem 
 tartalmaz. 

Magyarpolány, 2009. január 6. 

                                          jegyző 

                                                 
1 A 2. § (4) bekezdését módosította Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. 
(XI. 13.) önkormányzati rendeletének 1. §-a. Hatályos 2013. november 14-től. 



1. melléklet Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2009. (I. 
6.) rendeletéhez 2 

 
 
 

Fizetendő térítési díjak mértéke és összetétele 
 
 

   
2017. évi  

nyersanyag 
norma (Ft) 

rezsi     
(Ft) 

térítési díj 
összege 

(Ft) 

fizetendő 
tanulói 
térítési 
díj (Ft) 

1 
Általános 
iskola ebéd  

336 270 606 340 

2 

Általános 
iskola 
tízórai, 
uzsonna 

146 100 246 150 

3 

Óvoda 
tízórai, 
ebéd, 
uzsonna 

382 295 677 380 

4 

Bölcsőde 
reggeli, 
tízórai, 
ebéd, 
uzsonna 

419 321 740 420 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 A mellékletet módosította Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I. 27.) 
rendelete. Hatályos 2017. február 1-jétől. 


