
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

7/2013. (III.27.) önkormányzati
r e n d e l e t e 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  147.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
felhatalmazás alapján,

 az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól a következőket rendeli el:

1.  § E  rendelet  hatálya  Várpalota  Város  Önkormányzatának  fenntartásában  működő
valamennyi  gyermekintézményre:  bölcsődékre,  óvodákra,  Várpalota  Város
Önkormányzatának  működtetésében  lévő  általános  iskolák  és  azon  túl  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó  Központ  vagy  a  Megyei  Intézményfenntartó  Központ  fenntartásában
működő  középiskolákra  terjed  ki.  A  rendeletben  meghatározott  árak  az  ÁFÁ-t  nem
tartalmazzák.

2. § (1) Óvodák intézményi térítési díja         295 Ft naponta

(2) Bölcsődék térítési díja (kivéve Ringató Bölcsőde)
      a) gyermekétkeztetés térítési díja 305 Ft naponta
      b) gyermekgondozás térítési díja 0 Ft naponta

(3) Ringató Bölcsőde intézményi térítés díja 
      a) gyermekétkeztetés térítési díja 315 Ft naponta
      b) gyermekgondozás térítési díja                                                                0 Ft naponta

3. § Általános iskolák térítési díja:
     a) napi háromszori étkezés:                                                  355 Ft naponta
     b) csak ebéd (menza):                                                                              245 Ft naponta 

4. § Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú 
       Művészetoktatási Intézmény térítési díja:                         260 Ft naponta

5. § Faller Jenő Szakképző iskola és Kollégium intézményi térítési díja:
     a) csak ebéd (menza): 240 Ft naponta
     b) napi háromszori étkezés: 510 Ft naponta



6. § Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola és EGYMI intézményi
       térítési díja:
     a) csak ebéd (menza) 245 Ft naponta
     b) napi háromszori étkezés 355 Ft naponta

7. § (1) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti  a gyermekétkeztetés intézményi térítési  díjairól szóló 13/2012. (III.30.)
önkormányzati rendelet. 

Várpalota,  2013. március 21.

Talabér Márta                                                      Máténé dr. Ignácz Anita
 polgármester                                                                                          jegyző
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