
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

1/2006.(I.27.) r e n d e l e t e 
gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról 

1Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011.(XII.29.) Kormányrendeletre figyelemmel a gyermekek napközbeni ellátásának térítési 
díjáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

E rendelet hatálya Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben nyújtott, 
gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjak megállapítására terjed ki. 

Általános rendelkezések 

2. § 

(1) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére irányuló kérelmet az adott 
intézményvezetőnek kell benyújtani, aki dönt az ellátás megállapításáról és az ellátásért 
fizetendő személyi térítési díj mértékéről.  

(2) 2A Városi bölcsődében a gyermekétkeztetésen kívül a gyermekek napközbeni ellátásáért 
intézményi térítési díj 0 Ft összegben kerül megállapításra. 

3. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt, illetve 
törvényes képviselőjét tájékoztatni kell. 

4 § 

Az ellátásokért fizetendő személyi térítési díjat legfeljebb egy hónapra előre kell megfizetni, az azt 
megállapítani jogosultnak. 

5. §3 

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő napi térítési díj összege /intézményi térítési díj/ az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXII. törvény 85. §-ának figyelembevételével kerül 
meghatározásra. A díj mértékét ezen rendelet melléklete tartalmazza. 

6. § 

A személyi (fizetendő) térítési díjat az intézményvezető a melléklet szerinti térítési díj napi összegének 
és az igénybe vett étkezési napok számának, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §. /5/ bekezdésben megjelölt normatív 
kedvezménynek a figyelembevételével állapítja meg. 

7.§ 

E rendelet 2006. február 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról 
szóló 3/2000.(II.18.) számú önkormányzati rendelete, valamint az ezt módosító 1/2001.(I.19.), 
4/2001.(II.16.), 52/2001.(XII.21.), 1/2003.(II.14.), 23/2003.(XII.19.), 1/2004.(I.23.), 32/2004.(XII.17.), 
7/2005.(II.25.) rendeletek. 

 /: Lombos István :/ /: Tatár-Kis Sándorné dr.:/ 
 polgármester címzetes főjegyző 

Kihirdetve: 2006. január 27. 

 Tatár-Kis Sándorné dr. 
  címzetes főjegyző 

 

                                                 
1 Módosította a 14/2012.(IV.01.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. április 01. napjától. 
2 Beiktatta a 4/2017.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. január hó 30. napjától. 
3 Módosította a 3/2008.(I.31.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. február hó 01. napjától. 



 
 

Melléklet1 
 

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő gondozási díjról, valamint a napi 

nyersanyagnorma összegéről 

 

A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltsége egy ellátottra jutó napi összege: 

(ÁFA alapja) 

 

a.) bölcsődében: reggeli  70,- Ft 

 tízórai 17,- Ft 

 ebéd 288,- Ft 

 uzsonna 58,- Ft 

 összesen: 433,- Ft 

 

b.) óvodákban: tízórai 81,- Ft 

 ebéd 296,- Ft 

 uzsonna 68,- Ft 

 összesen: 445,- Ft 

 

c.) napközikben: tízórai 102,- Ft 

 ebéd 370,- Ft 

 uzsonna 87,- Ft 

 összesen: 559,- Ft 

 

d.) általános iskolai menza: ebéd 370,- Ft 

 

e.) középiskolai menza: ebéd 401,- Ft 

 

f.) 2kollégiumban (Madách Imre Kollégium; Mosoly EGYMI Kollégium): 

      reggeli  181,- Ft 

      tízórai  114,- Ft 

      ebéd  401,- Ft 

      uzsonna 127,- Ft 

      vacsora 331,- Ft 

      összesen:       1 154,- Ft 

 
 

                                                 
1 Módosította a 28/2006.(IX.22.) képviselő-testületi rendelet 1. §-a.  Hatályos 2006. október hó 01. napjától. 

   Módosította a 45/2006.(XII.21.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2007. január hó 01. napjától. 

   Módosította a 3/2008.(I.31.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2008. február hó 01. napjától. 

   Módosította a 42/2008.(XII.20.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. január hó 01. napjától. 

   Módosította a36/2009.(X.01.) rendelet 4. §-a. Hatályos 2009. november hó 01. napjától. 

   Módosította a 8/2010.(II.18.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. március hó 01. napjától. 

   Módosította a 14/2012.(IV.01.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. április hó 01. napjától. 

   Módosította a 14/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. április 30. napjától. 

   Módosította a 28/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. január hó 01. napjától. 

   Módosította a 8/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április 1. napjától. 

   Módosította az 1/2020.(II.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. február 1. napjától. 

   Módosította az 9/2022.(IX.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. október 07. napjától. 
2  Módosította a 8/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos  2015. március hó 01. napjától. 


