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önkormányzati rendelete 
az intézményi térítési díjakról.



Nagybörzsöny Község Önkormányzat
1/2013. (II.13  .) 

önkormányzati rendelete 
az intézményi térítési díjakról.

Nagybörzsöny  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye  32. 
cikk ( 2 ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  a Szociális igazgatásról szóló 1993. évi 
III.  törvény,  valamint  a Gyermekek védelméről  szóló 1997. évi XXXI. törvény biztosított 
felhatalmazás  alapján  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  működő   intézményekben 
alkalmazandó térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

1.§.

Önkormányzati intézményekben alkalmazandó nettó térítési díjak: (Ft/nap)

nettó nyersanyag norma  nettó térítési díj

a./ óvodás gyermekek 266 269

b./ napközi ellátást igénylő gyermek 362 367

c./ menzát igénylő gyermek 255 259

d./ tízórait igénybe vevő gyermek   89 102

e./ alkalmazottak térítése ebéd 255 259
     (óvodai, konyhai dolgozók, napközis nevelők)

f./ alkalmazottak térítése  egész napos 309 314
    (óvodai, konyhai dolgozók, napközis nevelők)

g./ önkormányzati intézmények alkalmazottai 255 281

h./ vendégebéd 255 483

i./ szociális étkezők 255 386

2.§

(1) A megállapított térítési díjakat minden hónap 15-éig kell megfizetni.
(2) A megállapított díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
(3) Számlázáskor a mindenkori ÁFA törvénynek megfelelő kulcsot kell alkalmazni.

3.§.



(1) Ez a rendelet 2013. március  1. napjától lép hatályba.
(2)  A  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti   Nagybörzsöny 
Önkormányzatának 3/2012. (IV. 03.) önkormányzati rendelete. 

Nagybörzsöny, 2013. február 13.

Antal Gyuláné Csákiné Varga Gyöngyi
 polgármester jegyző

Z á r a d é k :

A rendelet 2013. február  hó  13 . napján kihirdetésre került.

Csákiné Varga Gyöngyi 
             jegyző



15% emeléssel
nettó nyersanyag norma  nettó térítési díj

régi új

a./ óvodás gyermekek 266 234 269

b./ napközi ellátást igénylő gyermek 362 319 367

c./ menzát igénylő gyermek 255 225 259

d./ tízórait igénybe vevő gyermek   89   79 102

e./ alkalmazottak térítése ebéd 255 225 259
     (óvodai, konyhai dolgozók, napközis nevelők)

f./ alkalmazottak térítése  egész napos 309 273 314
    (óvodai, konyhai dolgozók, napközis nevelők)

g./ önkormányzati intézmények alkalmazottai 255 244 281

h./ vendégebéd 255 420 483

i./ szociális étkezők 255 336 386


