
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2006. (XI.1.), 22/2008. (XI.27.) ,9/2009. (VI.25.), 6/2010.(VII.2.), 7/2012. (III.22.), 12/2012. 

(VII.3.), 14/2013. (XII.31.), 8/2014. (VIII.19.), 10/2015. (VII.21.) és 9/2018. (XII.28.) önkormányzati 

rendeleteivel módosított 

14/2002. (XII.12.) r e n d e l e t e   

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak 

megállapításáról  

(Módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló többsz.mód. 

1993. évi III. törvény, és az 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján  az önkormányzat által 

fenntartott gyermekintézményekben fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§
1
 (1) (1) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő bruttó étkezési 

térítési díjak az alábbiak:  

a) óvodás gyermek   540-Ft/nap 

b) tízóraizó és ebédelő óvodás   445-Ft/nap 

c) félnapos óvodás       135-Ft/nap 

d) napközis iskolás   650-Ft/nap 

e) tízóraizó és ebédelő  iskolás   555-Ft/nap 

f) ebédelő iskolás      410-Ft/nap 

g) tízóraizó iskolás                    150-Ft/nap 

 

(2)2 Felnőtt étkezők ebéd                                  700- Ft/nap 

      Felnőtt étkezők tízórai        340-Ft/nap 

 

(3)
3
 

 

2. §
4
 A szociális ellátások körében biztosított étkeztetésre egyéb tekintetben a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális szociális ellátásokról szóló mód. 14/2013. (XII.31.) önkormányzati 

rendelet, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998.(V.5.) önk.számú rendelet 

szabályait kell alkalmazni. 

 

3.§ (1) E rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba  

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 17/2001.(XI.7.) önk. sz. rendelet hatályát veszti.  

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

K u d a r  Zsigmondné sk  dr. V ö r ö s   Andrea sk 

polgármester  jegyző 

 

Kihirdetési záradék:  

A 14/2002. /XII.12./ rendelet Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala hirdetőjén kihirdetve 2002. 

december 12-én. 

dr. Vörös Andrea sk.  

                jegyző 

 

Egységes szerkezetbe foglalva 2018. december 28-án. Egységes szerkezetbe foglalta dr. Bencze 

Zoltán jegyző. 

 

 

dr. Bencze Zoltán 

jegyző 

                                                         
1
 Módosította a 9/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 1-től. 

2
 Módosította a 9/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 1-től. 

3
 Hatályon kívül helyezte a 10/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2015. szeptember 1-től. 

4
 Módosította a 16/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-től. 


