
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a 29/2014. (XII. 18.), a 16/2015. (XI. 26.), a 3/2016. (I. 28.), a 18/2017. 
(XI. 23.), a 13/2018. (XI. 28.), az 1/2019. (I. 30.) és a 11/2019. (VI.27.) 
önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2014. (I. 31.) önkormányzati 

rendelete 
 

az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési 
térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról 

(egységes szerkezetben) 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,   
a 2. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 3. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 92. § (7) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
1. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza.  
(2)1 A térítési díjat minden hónapban utólagos elszámolási rendszerben, - az 

igénybevételt követő hónap 15. napjáig, - az óvoda által kiállított számla 
alapján, készpénzben, csekken vagy átutalással kell kiegyenlíteni. 

 
2. § (1) Az intézményvezető kérelemre, a kötelezett által fizetendő térítési díj 

összegét méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át és vagyonnal nem 
rendelkezik. 

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj csökkentésének mértéke: 
a) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 10%-a, 

b) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-
át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 20%-a. 

 
3. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar 

állampolgár az óvodai ellátásért díjat fizet, amelynek mértéke az 
intézményben a nevelési év kezdetekor a szakmai feladatra jutó folyó 
kiadások egy gyermekre jutó hányadának 25%-a. 

                                           
1 Módosította az 1/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2019. január 31-ei hatállyal. 



 2 

 (2) Kérelemre az intézményvezető az (1) bekezdésben meghatározott 
ellátásért fizetendő díj összegét csökkenti a 2. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltak szerint.  

 
4. §    (1) Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. 
         (2) Hatályát veszti:  

a) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi 
Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó 
étkezési intézményi térítési díjakról szóló 2/2011. (II. 4.) 
önkormányzati rendelete. 

b) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi 
Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó 
étkezési intézményi térítési díjakról szóló 2/2011. (II. 4.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 1/2012. (I. 27.) 
önkormányzati rendelete. 

c) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi 
Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó 
étkezési intézményi térítési díjakról szóló 2/2011. (II. 4.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelete. 
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1. melléklet2,3,4, 5 Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában 
alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 
1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelethez 
 

 

                                           
2 Az Ör. 1. mellékletének B) részét a 3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be 2016. március 1-jei 

hatállyal. 
3 Az Ör. 1. mellékletét a 18/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította 2018. január 1-jei 

hatállyal. 
4 Az Ör. 1. mellékletét a 13/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította 2019. január 1-jei 

hatállyal. 
5 Az Ör. 1. mellékletét a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. § -a módosította. Hatályos: 2019. 

szeptember 1. napjától. 

  

Normál és táplálékallergiás étkeztetés intézményi térítési díjai 
 

 A B C D 

1  Intézmény 
típus 

Nettó 
nyersanyagnorma 

Intézményi térítési 
díj 

2 ÓVODA (normál)    

3  Tízórai 115 145 

4  Ebéd 270 345 

5  Uzsonna 115 145 

6  ÖSSZESEN: 500 635 

7 ÓVODA 
(táplálékallergiás) 

   

8  Tízórai 120 150 

9  Ebéd 300 380 

10  Uzsonna 120 150 

11  ÖSSZESEN: 540 680 


