
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelete 

az intézményi és személyi térítési díjakról 
 
 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Kunszigeti 
Gyermekellátó Társulás Társulási Tanácsával egyetértésben a következőket rendeli el: 
 
1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed 
a) Kunsziget Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában működő Tündérvár 
Óvodára (a továbbiakban: óvoda), az óvodával jogviszonyban álló gyermekre és törvényes képviselőjére; 
b) Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. fenntartásában működő Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára (a továbbiakban: általános iskola), az intézményben 
gyermekétkeztetést igénybe vevő személyre és törvényes képviselőjére; 
c) Kunszigeti Gyermekellátó Társulás (a továbbiakban: gyermekellátó társulás) fenntartásában működő 
Manóvár Családi Napközire (a továbbiakban: családi napközi), a családi napközivel jogviszonyban álló 
gyermekre és törvényes képviselőjére. 
 
2. § (1) Az önkormányzat az óvoda és a családi napközi intézményi térítési díjait jelen rendelet 
mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 
(2) Az általános iskola intézményi térítési díját a fenntartó határozza meg a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 
 
3. § Az óvoda és a családi napközi esetében a gondozásért térítési díjat nem kell fizetni. 
 
4. § (1) Az óvoda és az általános iskola esetében az önkormányzat a gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményén kívül más, a személyi térítési díjakat érintő kedvezményeket nem állapít meg. 
(2) Az általános iskola esetében a normatív kedvezmények biztosításából fakadó költségeket az 
önkormányzat a fenntartó részére megtéríti. Az önkormányzat a fenntartó részére a gyermekétkeztetés 
önköltségére – megállapodás alapján – további működési támogatást biztosíthat. 
(3) A családi napközi esetében a személyi térítési díj tekintetében a fenntartó a 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át; 
b) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át; 
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az egész napos ellátásra vonatkozó intézményi 
térítési díj 50 %-át 
kedvezményként biztosítja. 
(4) A családi napközi esetében a kedvezmények biztosításából fakadó fenntartói költségek viseléséről a 
gyermekellátó társulás társulási megállapodása rendelkezik. 
 
5. § Az önkormányzat által biztosított szociális étkeztetés intézményi térítési díját jelen rendelet melléklete, a 
személyi térítési díjának megállapítására vonatkozó szabályokat a szociális ellátások helyi szabályozásáról 
szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
6. § (1) Jelen rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
étkezési térítési díjakról szóló 10/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 
 
 Lendvai Ivánné dr. Szigethy Balázs 
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
Kunsziget, 2014. március 18. 
 
 dr. Szigethy Balázs 
 jegyző 



 

melléklet 
Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2014. (III. 18.) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
 

Intézményi térítési díjak 
 
 
 
I. Családi napközi 
 
fél napos ellátás 119 Ft/fő/nap 
(reggeli, tízórai) 
egész napos ellátás 335 Ft/fő/nap 
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 
 
A családi napközi térítési díja nem tartozik az ÁFA törvény hatálya alá. 
 
II. Óvoda 
 
tízórai: 48 Ft/fő/nap 
ebéd: 190 Ft/fő/nap 
uzsonna: 26 Ft/fő/nap 
 
összesen: 264 Ft/fő/nap 
 
A fenti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A személyi térítési díj megállapítása 
során az intézményi térítési díj ÁFA-val növelt összegét kell figyelembe venni. 
 
 
III. Szociális étkeztetés 
 
ebéd: 505 Ft/fő/nap + ÁFA 
 
összesen: 505 Ft/fő/nap + ÁFA 


