
 
Gyulakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete  
a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról  
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. március 3.) 

  
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Gyulakeszi 
Község Önkormányzat Polgármestere a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel meghosszabbított 
veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §  
(1) Gyulakeszi Község Önkormányzata az általa fenntartott Gyulakeszi Százszorszép 

Óvodában biztosítja a gyermekétkeztetést.   
(2) Gyulakeszi Község Önkormányzata a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. (a 

továbbiakban: Kft.) közreműködésével biztosítja a gyermekétkeztetést.  
(3) A rendelet hatálya alá tartozó térítési díjak költségeit az Önkormányzat éves 

költségvetésében kell tervezni.  

2. §   

(1)1 Az óvodai ellátást igénylők napi háromszori étkeztetésének egy főre jutó 
nyersanyagköltsége 453 Ft/nap. 

(2)2 A napi háromszori étkezésre jutó kiszámított intézményi térítési díj 453 Ft. 
(3)3 
(4) A térítési díj fizetésére vonatkozó normatív kedvezményeket külön jogszabályok határozzák 

meg.  

3. §  
Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.   
 

4. § 
Hatályát veszti Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2014. (III.26.) önkormányzati 
rendelete.  
 
Gyulakeszi, 2021. május 26.  
 
 

       Orbán József sk.        dr. Iker Viktória sk. 
        polgármester          jegyző 

                                                 
1 Módosította a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
  Hatályba lépés napja:2023. március 3. 
2 Módosította a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
  Hatályba lépés napja:2023. március 3. 
3 Hatályon kívül helyezte a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
  Hatályon kívül helyezés napja: 2023. március 3. 



 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. március 3. 
 
 
 

dr. Iker Viktória sk. 
jegyző 
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