Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés e) pontjában, 151. § (1)(2a) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
(1) Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baja Város Önkormányzat (a továbbiakban:
önkormányzat) által fenntartott bölcsődékben, óvodákban és a közigazgatási területén található, a 2.
§-ban foglaltak kivételével az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés – a napi nyersanyagnorma alapján meghatározott,
általános forgalmi adót tartalmazó – intézményi térítési díját a (2)-(5) bekezdések szerint állapítja
meg.
(2) Bölcsőde esetében a térítési díj 450,- Ft/adag, mely egész napi ellátást jelent.
(3)

Óvoda esetében
a) a reggeli 100,- Ft/adag;
b) a diétás reggeli 130,- Ft/adag;
c) az ebéd 240,- Ft/adag;
d) a diétás ebéd 270,- Ft/adag;
e) az uzsonna 90,- Ft/adag;
f) a diétás uzsonna 130,- Ft/adag.

(4)

Általános iskola esetében
a) a reggeli 100,- Ft/adag;
b) a diétás reggeli 110,- Ft/adag;
c) az ebéd 320,- Ft/adag;
d) a diétás ebéd 380,- Ft/adag;
e) az uzsonna 100,- Ft/adag;
f) a diétás uzsonna 110,- Ft/adag.

(5) Középiskola esetében
a) a reggeli 210,- Ft/adag;
b) a diétás reggeli 240,- Ft/adag;
c) az ebéd 380,- Ft/adag;
d) a diétás ebéd 420,- Ft/adag;
e) a vacsora 280,- Ft/adag;
f) a diétás vacsora 320,- Ft/adag.
2. §
(1) Az önkormányzat a Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon által nyújtott gyermekétkeztetés – napi
nyersanyagnorma alapján meghatározott, általános forgalmi adót tartalmazó – intézményi térítési díját
a (2)-(6) bekezdések szerint állapítja meg.
(2) Óvodai diákotthon esetében a térítési díj 600,- Ft/nap.
(3) Óvodai napközi esetében a térítési díj 400,- Ft/nap.
(4) Általános iskolai diákotthon esetében a térítési díj
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a) 7-10 éves gyermek esetén 690,- Ft/nap;
b) 11-14 éves gyermek esetén 800,- Ft/nap;
c) 15-18 éves gyermek esetén 860,- Ft/nap.
(5) Általános iskolai napközi esetében a térítési díj
a) 7-10 éves gyermek esetében 450,- Ft/nap;
b) 11-14 éves gyermek esetében 520,- Ft/nap;
c) 15-18 éves gyermek esetében 560,- Ft/nap.
(6) 15 éves életkorát betöltött gyermek esetében a térítési díj
a) szakiskolai diákotthonban 860,- Ft/nap;
b) szakiskolai napköziben 560,- Ft/nap;
c) szakiskolai menzán 340,- Ft/nap.
3. §
(1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 4. § (2) bekezdés 2015. január 1-jén lép hatályba.
4. §
(1) Hatályát veszti Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
(2) Hatályát veszti Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

Fercsák Róbert
polgármester

dr. Papp Zoltán
jegyző

Záradék:
A rendelet 2014. november 28. napján kihirdetésre került.

dr. Papp Zoltán
jegyző
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