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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A fenti tárgyú önkormányzati rendelet a Képviselő-testület 2017. december 14-ei ülésén 

szerepelt napirenden, melyben meghatározta a 2018. január 1-től alkalmazandó térítési díjakat, 

mely a rendelet mellékletét képezi. Jelen módosítás a megállapított díjtételeket nem érinti. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya szakmai javaslatban hívta fel a 

figyelmet arra, hogy a rendelet mellékletében, az egyes nevelési-oktatási intézményeknél 

tévesen került feltüntetésre a „nyersanyag-norma” megfogalmazás. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi izgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a 

gyermekétkeztetésnél térítési díjat kell fizetni, ezért indokolt a melléklet 1-2. pontjában az 

„intézményi térítési díjak” megfogalmazás alkalmazása.  

Módosítani szükséges továbbá a táblázat 3. pontjában feltüntetett díjtételekre vonatkozó 

megjegyzést, mely szerint az összegek „nettó” összegben értendők. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására. 

 

 

Polgár, 2018. április 12. 

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

            címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 



…/2018. (…..) önkormányzati rendelet 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

4. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

1. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2018. április 26.  

 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2018. április …..-én. 

 

      

dr. Váliné Antal Mária 

         címzetes főjegyző 

  



1. melléklet a …./2018. (…….) önkormányzati rendelethez  

 

1./  Napsugár Óvoda és Bölcsőde konyha      

          adatok Ft-ban 

 A.  

Megnevezés 

B.  

Intézményi térítési díj 

Ft/nap 

a./ óvodás gyermekek (teljes étkeztetés) 344 

- tízórai 90 

- ebéd 173 

- uzsonna 81 

b./ bölcsődés gyermekek (teljes étkeztetés) 352 

- reggeli 57 

- tízórai 37 

- ebéd 177 

- uzsonna 81 

 

 

2./ Városgondnokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltetett 

konyha           

 

A.  

Megnevezés 

B.  

Intézményi térítési díj 

Ft/nap 

a./ 7-10 éves gyermekek (teljes étkeztetés) 373 

- tízórai 86 

- ebéd 213 

- uzsonna 74 

b./ 11-14 éves gyermekek (teljes étkeztetés) 398 

- tízórai 86 

- ebéd 238 

- uzsonna 74 

c./ 15-18 éves gyermekek  

- ebéd 300 

 

 

3./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

 bölcsődei gondozás 

A.  

Megnevezés 

B.  

Térítési díj  

számított intézményi térítési díja 428 Ft/nap 

megállapított intézményi térítési díja 250 Ft/nap  

megállapított intézményi térítési díja 5.250 Ft/hónap 

 

 

 

A rendelet 1-3. pontjában meghatározott díjak nettó összegben értendők. 

 


