
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) 

önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2021. (IX.30.) rendelete módosításáról 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §-ában 

foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 

11/2021.(II.16.) rendelete módosítására a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "A Képviselő-testület 

által 2022. év április 1-jétől megállapított gyermekétkeztetési intézményi térítési díj alapja az 

élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege 390 Ft+ÁFA" 

(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „A bölcsődések napi 

négyszeri étkezési díja 2022.04.01-től: 520 Ft+ÁFA." 

(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „A bölcsődések 

gondozási díja 2022.04.01-től: 550 Ft/nap (ÁFA-mentes)." 

(4) A Rendelet 8. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „Az óvodások napi 

háromszori étkezési díja 2022.04.01-től: 390 Ft+ÁFA." 

(5) A Rendelet 8. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „Az iskolai 

gyermekétkeztetésben az étkezési díjak 2022.04.01-től: 

a) a napi egyszeri étkezés (menza) díja: 869 Ft+ÁFA, 

b) a napi kétszeri étkezés díja: 967 Ft+ÁFA, 

c) a napi háromszori étkezés díja: 1010 Ft+ÁFA." 

(6) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a rendelet 1. számú melléklete lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba. 

 

K.m.f. 

 

 

     Juhász Péter sk.                           Dr. Gyirán Viktor sk. 

                 Polgármester                             Jegyző 

 

 

Záradék:  

 

A rendeletet 2022.02.16. napján kihirdettem.  



Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 

 

 

1. számú melléklet  

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet 8. §-ához 

Bölcsődei térítési díjak 2022. év  

   

Megnevezés 
Adatok (Ft)  

ellátási nap  

Tervezett létszám 6  
Éves felügyeleti nap/fő 231  
Terv.felügyeleti napok 

napok (2022) 1 386  
Szolg.önktg.(2022) terv 14 505 164  
1 főre eső önktg. 2 417 527  
1 napra eső önktg. 10 465  
Normatíva (2022) 13 739 500  
1 főre eső normatíva 2 289 917  
1 napra eső normatíva 9 913  
Önktg - Normatíva 765 664  
1 főre eső különbség 552,43  

Átl. térítési díj(Ft/nap)  552,43  

Ráfizetés/haszon 0,00 

550 Ft/fő/nap felügyeti 

díj (étkezésen kívül) 

  0 Ft/fő/nap támogatásból 
 

 

 


