
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

14/2009. (VI. 22.) Kt. rendelete

az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben 
a gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjainak megállapításáról

szóló 4/2008. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2002.(X.1.) Korm. rendelettel 
módosított 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§ Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a 
gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjait 2009. július 1-től az alábbiak szerint állapítja 
meg:

Korosztály Étkezés Nyersanyagár(
nettó Ft-ban)

Térítési
díj

(bruttó
Ft-ban)

Önkormányzat
által fizetendő 

díj
(bruttó Ft-ban)

Bölcsőde  3 év 4 x étkezés 282 410 630

Óvoda 3-6 év 3 x étkezés 226 310 508

3 x étkezés 268 390 571Általános Iskola
alsó tagozat

csak ebédet
igénylő 

162 240 364

3 x étkezés 300 410 628Általános Iskola
felső tagozat 

csak ebédet
igénylő 

182 260 393

reggeli 98 125 215

ebéd 195 280 399
Középiskolai
tanulók

vacsora 130 165 285

ebéd 182 400Szociális étkezők 

3 x étkezés 620
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2.§

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés: 

(1) A kedvezmény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 148. § (5) bekezdése alapján kell megállapítani.

3. §

A „Jogharmonizációs záradék” cím, valamint a 6. § törlésre kerül.

4. §

A rendelet 2009. július 1-én lép hatályba.

Tapolca, 2009. június 12.

Császár László sk. Dr. Imre László sk.
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2009. június 22.

Dr. Imre László sk.
 jegyző 
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