Tamási Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2008. (V.5.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe
tartozó gyermekjóléti ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Gyvt. 41. §-a alapján a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezés térítési díját e
rendelet melléklete állapítja meg.
(2) A térítési díjtételeket a törvényben meghatározott általános forgalmi adó terheli.
2. §
Az e rendelet alapján fizetendő térítési díjakat – figyelemmel az egyes kedvezményekre vonatkozó szabályokra
is – 2008. május 5. napjától kell első ízben alkalmazni.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg az intézményi térítési díjakról szóló 1/2008. (I.
14.) és a 9/2008. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Záradék:
Utolsó egységes szerkezetbe foglalva: 2022. augusztus 29.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
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1. melléklet a 15/2008. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díja a
a./ Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde bölcsődei részében (bruttó díjak):
- reggeli:
130 Ft/fő/nap
- tízórai:
110 Ft/fő/nap
- ebéd:
290 Ft/fő/nap
- uzsonna:
130 Ft/fő/nap
Összesen:
660 Ft/fő/nap
b./ Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde óvodai részében (bruttó díjak):
- tízórai:
150 Ft/fő/nap
- ebéd:
320 Ft/fő/nap
- uzsonna:
150 ft/fő/nap
Összesen:
620 Ft /fő/nap
c./ Általános iskolai térítési díjak (bruttó díjak):
alsó tagozaton:

- tízórai:
- ebéd:
- uzsonna
Összesen:
felső tagozaton
- tízórai:
- ebéd:
- uzsonna
Összesen:

170 Ft/fő/nap
420 Ft/fő/nap
170 Ft/fő/nap
760 Ft/fő/nap

170 Ft/fő/nap
450 Ft/fő/nap
170 Ft/fő/nap
790 Ft/fő/nap

d./ Középiskolai térítési díjak (bruttó díjak):
- reggeli:
260 Ft/fő/nap
- ebéd:
550 ft/fő/nap
- vacsora:
340 Ft/fő/nap
Összesen:
1150 Ft/fő/nap”
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Az 1. melléklet a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VIII. 29.) önkormányzati
rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.

2

