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DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő-testületének 
10/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelete 

 
A gyermekétkeztetési térítési díjakról 

 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. § (1) bekezdésben és a 151. § (2a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
A rendelet hatálya Dévaványa Város Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés, bölcsődei 
és kollégiumi étkeztetésre terjed ki. 
 

2. § 1 
A fizetendő gyermekétkezési térítési díjak összege 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetést biztosító napközi 
konyhán előállított fizetendő térítési díjak összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) A bölcsődei étkezők után fizetendő térítési díj:          454,7 Ft 
aa) reggeli   106,8 Ft 
ab) tízórai   52,3 Ft 
ac) ebéd   241 Ft 
ad) uzsonna   54,6 Ft 

b) Az óvodai étkezők után fizetendő térítési díj:          401,1 Ft 
ba) tízórai   61,8 Ft 
bb) ebéd   277,5 Ft 
bc) uzsonna   61,8 Ft 

c) Az általános iskolai tanulók napköziben fizetendő étkezési térítési díj: 488,5 Ft 
ca) tízórai   75,25 Ft 
cb) ebéd   338 Ft 
cc) uzsonna   75,25 Ft 

d) Az általános iskolai ebéd, menza térítési díja:  338    Ft 
e) Gimnáziumi ebéd, menza térítési díja  396,4 Ft 
f) Kollégium ellátás térítési díja  880,1 Ft 

fa) reggeli   264 Ft 
fb) ebéd   396 Ft 
fc) vacsora   220,1 Ft 

g) A megállapított térítési díjak 27 % Áfa összeget tartalmaznak. 
 

 

                                                 
1 Módosította: a 18/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 
  Hatályos: 2018. január 1-től.  
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3. § 
A fizetendő bölcsődei gondozási díj összege 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde gondozási díját 0,- Ft összegben 
állapítja meg. 

4. § 

 
A fizetendő bölcsődei külön szolgáltatási díj összege 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyeztető, 
normál bölcsődei csoport üres férőhelyein  

a) időszakos gyermekfelügyeletet: 252,- Ft/óra/fő összegben, 
b) gyermeknevelési tanácsadást: térítésmentesen 

állapít meg. 
5. § 
 

Záró rendelkezés 
 
(1) E rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Dévaványa Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 3/2014.(I.31.) 
önkormányzati rendelete. 

 
Dévaványa, 2015. június 23. 
 
 
 
 
 
 Valánszki Róbert   Czene Boglárka 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet 2015. június 29-én kihirdettem. 
 
Dévaványa,2015. június 29.  
 
 
 
 
  Czene Boglárka 
  jegyző 
 


