
1 

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 28.) önkormányzati 
rendelete 

a gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási intézményekben és a bölcsődében fizetendő 
étkezési térítési díjakról szóló 3/2014. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (X. § (4) bekezdése szerinti, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. 
rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) 
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a következőket rendeli el: 

1. § 

A Piliscsév Község Önkormányzatának 3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelete a gyermekek 
napközbeni ellátásáról és az oktatási intézményeknek és a bölcsődében fizetendő étkezési térítési 
díjakrólegységes szerkezetben (a 14/2014.(XII.16.), a 7/2016.(VIII.30.), a 13/2017.(XII.13.), a 
9/2018.(XI.21.), valamint a 9/2019.(XII.19.) önkormányzati rendeletekkel) című 3/2014. (III.26.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az étkezési térítési díjat utólag kell megfizetni.” 

2. § 

A Piliscsév Község Önkormányzatának 3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelete a gyermekek 
napközbeni ellátásáról és az oktatási intézményeknek és a bölcsődében fizetendő étkezési térítési 
díjakrólegységes szerkezetben (a 14/2014.(XII.16.), a 7/2016.(VIII.30.), a 13/2017.(XII.13.), a 
9/2018.(XI.21.), valamint a 9/2019.(XII.19.) önkormányzati rendeletekkel) című 3/2014. (III.26.) 
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsődében, a Piliscsévi Általános Iskolában alkalmazott 
étkezési térítési díjak , valamint diétás étkezési térítési díjak meghatározását jelen rendelet 1. 
melléklete tartalmazza[1][2][3][4]” 

3. § 

A Piliscsév Község Önkormányzatának 3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelete a gyermekek 
napközbeni ellátásáról és az oktatási intézményeknek és a bölcsődében fizetendő étkezési térítési 
díjakrólegységes szerkezetben (a 14/2014.(XII.16.), a 7/2016.(VIII.30.), a 13/2017.(XII.13.), a 
9/2018.(XI.21.), valamint a 9/2019.(XII.19.) önkormányzati rendeletekkel) című 3/2014. (III.26.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
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4. § 

Hatályát veszti a Piliscsév Község Önkormányzatának 3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelete a 
gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási intézményeknek és a bölcsődében fizetendő 
étkezési térítési díjakról egységes szerkezetben (a 14/2014.(XII.16.), a 7/2016.(VIII.30.), a 
13/2017.(XII.13.), a 9/2018.(XI.21.), valamint a 9/2019.(XII.19.) önkormányzati rendeletekkel) 
című 3/2014. (III.26.) önkormányzati rendelet 
a) 2. § (2) bekezdése, 
b) 2. melléklete. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
  Kosztkáné Rokolya Bernadett      Balázs Márta Mariann 
      polgármester        jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
 
 
Piliscsév, 2022. szeptember 28. 
 
 
 
 
 
Balázs Márta 
jegyző
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1. melléklet 

„1. melléklet 

A Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsődében alkalmazott térítési díjak 

1. A bölcsődei gondozási díj összege: 0,- Ft / fő / nap. 

 

2. térítési díj 
Intézmény megnevezése 

Nyersanyag norma 
Ft/egy ellátottra jutó napi 

összege 

DIÉTÁS 
Nyersanyag norma 

Ft/egy ellátottra jutó napi 
összege 

Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)  
összesen: 555 620 

tízórai 130 140 
ebéd 320 365 
uzsonna 105 115 
   
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 
összesen: 560 600 

reggeli 85 90 
tízórai 55 60 
ebéd 350 370 
uzsonna 70 80 
   
Általános Iskola (tízórai, ebéd, uzsonna) 
összesen: 580 655 

tízórai 130 140 
ebéd 350 400 
uzsonna 105 115 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

„ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1197. évi XXXI. törvény 151. § 
(2f)  szerint ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi 
térítési díjat a települési 
 önkormányzat állapítja meg. 
 „151. § (3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag 
 költségének egy ellátottra jutó napi összege. 
 (3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás 
 útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító 
 szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben 
 felmerülő nyersanyagköltséget.” 


