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Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 
24/2012.(VI.5.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
 

 

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének, 

Belsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének, Bödeháza Község Önkormányzata 

képviselő-testületének, Gáborjánháza Község Önkormányzata képviselő-testületének, 

Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének, Külsősárd Község Önkormányzata 

képviselő-testületének, Lendvadedes Község Önkormányzata képviselő-testületének, 

Lendvajakabfa Község Önkormányzata képviselő-testületének, Resznek Község 

Önkormányzata képviselő-testületének, Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-

testületének és Zalaszombatfa Község Önkormányzata képviselő-testületének 

hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

 

1. § A rendelet hatálya  

 a) a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok 

  1. Rédics Község Önkormányzata, 

  2. Baglad Község Önkormányzata, 

  3. Belsősárd Község Önkormányzata, 

  4. Bödeháza Község Önkormányzata, 

  5. Gáborjánháza Község Önkormányzata, 

  6. Gosztola Község Önkormányzata, 

  7. Külsősárd Község Önkormányzata, 

  8. Lendvadedes Község Önkormányzata, 

  9. Lendvajakabfa Község Önkormányzata, 

  10. Resznek Község Önkormányzata, 

  11. Szijártóháza Község Önkormányzata és 

  12. Zalaszombatfa Község Önkormányzata 

  közigazgatási területére, 

 b) a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok által közösen fenntartott 

közoktatási intézményben nyújtott gyermekétkeztetésre, és 

 c) a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok által közösen fenntartott 

közoktatási intézmény közreműködésével a társulásban részt vevő helyi 

önkormányzat által nyújtott gyermekétkeztetésre 

 terjed ki. 

2. §
1
 (1) Általános forgalmi adó felszámítására nem jogosult szolgáltató esetén a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díja ellátási naponként: 

  a) óvodai ellátás 255 Ft, 

  b) napköziotthoni ellátás 300 Ft,  

  c) általános iskolai menzai ellátás 230 Ft, 

  d) szociális nyári gyermekétkeztetés 230 Ft. 

 (2) A gyermekétkeztetés általános forgalmi adót tartalmazó intézményi térítési 

díja ellátási naponként: 

  a) óvodai ellátás 325 Ft, 
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  b) napköziotthoni ellátás 380 Ft,  

  c) általános iskolai menzai ellátás 290 Ft, 

  d) szociális nyári gyermekétkeztetés 290 Ft. 

3. § (1) A személyi térítési díj megállapításakor figyelembe veendő a gyermek 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes helyi önkormányzat által a 

térítési díjhoz biztosított támogatás is. 

 (2) A személyi térítési díj megfizetésének határideje a tárgyhónap utolsó napja. 

4. § Ez a rendelet 2012. augusztus 16-án lép hatályba. 

5. §
2
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