
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati 
rendelete 

az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról 
 Hatályos: 2022. 07. 01 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a, 147. § (1) bekezdése, 151. § (2f) bekezdése, 
valamint a 162. § (5) bekezdése felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti feladatkörében eljárva az önkormányzat 
intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló rendeletét az alábbiak szerint alkotja meg: 

1. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata az alábbi általa fenntartott intézményben, és a 
közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő 
nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben óvodai nevelésben, iskolai 
oktatásban részesülő gyermekek részére biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést: 

- Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, 
- Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
- Karcagi SZC Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola. 
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(3) A bölcsődei ellátás biztosítása Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 

intézményen keresztül történik a Kunhegyes, Arany János utca 26/A. szám alatti telephelyen. 
(4) A bölcsődei ellátás térítési díjait a 2. számú melléklet tartalmazza. 

2. § (1) E rendelet 2021. augusztus 1-től lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 
intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013. (II.27.) rendelet hatályát veszti. 

3. §1 

4. § Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

1. melléklet 2 

 

 

2. melléklet 3 

 
 

https://or.njt.hu/download/1698/resources/EJR_29504059-1._mell_klet_.pdf
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1. melléklet az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 13/2021. 
(VII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2022.(VI.24.) önkormányzati 
rendelethez 

(1. számú melléklet) 
 

 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 
 

 

 

 

*Az élelmezési nyersanyagköltség egy ellátottra jutó összege az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intézmények/ellátások Élelmezési 
nyersanyagköltség 
egy ellátottra jutó 

összege (Ft)* 

 

1. 

 

Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és 
Konyha 

 

 - tízórai 155.- 

 - ebéd 395.- 

 - uzsonna 110.- 

 - egész napos ellátás 660.- 

2. Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

 

 - tízórai 195.- 

 - ebéd 495.- 

 - uzsonna 135.- 

 - egész napos ellátás 825.- 

3. Karcagi SZC Nagy László Gimnázium, Technikum és 
Szakképző Iskola 

 

 - tízórai 200.- 

 - ebéd 555.- 

 - uzsonna 135.- 

 - egész napos ellátás 890.- 



2. melléklet az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 13/2021. 
(VII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2022.(VI.24.) önkormányzati 
rendelethez 

(2. számú melléklet) 
 

 

Bölcsődei ellátás intézményi térítési díjai 
 

 

 

 Ellátások Élelmezési 
nyersanyagköltség 
egy ellátottra jutó 

összege (Ft)* 

 

1. 

 

Bölcsődei étkeztetés 

 

 - reggeli  

 - tízórai  

 - ebéd  

 - uzsonna  

 Egész napi ellátás együtt: 500.- 

 

2. 

 

Bölcsődei gondozás 

Egy ellátottra jutó 
intézményi térítési díj 

(Ft/gondozási nap) 
 - gondozás 250.- 

 

*Az élelmezési nyersanyagköltség egy ellátottra jutó összege az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


