
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
(a 3/2013. (III.18.), 7/2014.(III.27.), 6/2015.(III.27.), 9/2016.(III.29.), 1/2017.(I.30.), 

5/2017.(III.23.), 7/2018.(III.28.), 4/2019.(III.14.), 7/2020.(II.28.) valamint a 6/2021.(III.26.) 
önkormányzati rendelettel módosítva) 

 
Kalocsa Város Önkormányzatának 

6/2012. (III. 31.) sz. rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások  

intézményi térítési díjáról  
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének a) pontjában, 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Gyvt. 147. § (1), (4) bekezdésében, 148. § (2) bekezdésében valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. 
rend. 2.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjáról a következ  rendeletet alkotja: 

Gyermekétkeztetés 

1. § 
 

1. 1 2 3 4A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag 
költségének egy ellátottra jutó napi összege; 

a) bölcs de esetében     350 Ft/nap 
b) napközi otthonos óvoda esetében   360 Ft/nap 

c) általános iskolai menza esetében   275 Ft/nap 
d) általános iskolai napközi otthon esetében  385 Ft/nap 

e) középiskolai menza esetében   330 Ft/nap 
f) középiskolai kollégium esetében   750 Ft/nap” 

 
2. Az (1) bekezdésben meghatározott térítési díjak az általános forgalmi adót nem 

tartalmazzák. 

Bölcs dei gondozási díj 

2. § 
1) Ha a bölcs dei gondozást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe 

venni, a távolmaradást az intézmény vezet jének be kell jelenteni.  A bejelentést követ  
naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a bölcs dei gondozásért fizetend  
személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

                                                
1 Módosította a 6/2015.(III.27) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.április 1-t l. 
2 Módosította a 7/2018.(III.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. április 1-t l. 
3 Módosította a 4/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. április 1-t l. 
4 Módosította a 7/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. április 1-t l. 








