
 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2018 (VIII. 23.) Ör. számú rendelete 
az intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról 

és az általános iskolai térítési díj megfizetésének egyes szabályairól 
 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról és az 
általános iskolai térítési díj megfizetésének egyes szabályairól a következő rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Ebes Községi Önkormányzat fenntartásában 
működőAlapszolgáltatási Központra és Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményre. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az illetékes tankerület fenntartásában működő Ebesi 
Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolára 

 
2. § 

A képviselő-testület az intézményi étkezési térítési díjakat az 1. számú mellékletben foglaltak 
szerint állapítja meg.  

 
Az általános iskolai térítési díj megfizetésének speciális szabályai 

3. § 
A térítési díj megfizetésére kötelezett személy a díjat az előzetesen kiküldött elektronikus 
értesítés, vagy a személyesen átvett számla alapján átutalással, vagy készpénzben közvetlenül 
az önkormányzat bankszámlájára történő befizetésselegyenlíti ki, az értesítésben vagy a 
számlán megjelölt időpontig, de legkésőbb az igénybevételt megelőző hónap 28. napjáig. 

 
4.§ 

(1) Ha a tanuló az étkezést betegség vagy bármilyen egyéb ok miatt nem veszi igénybe, ezt a 
szülőnek haladéktalanul be kell jelentenie az intézménynek.  
(2) A bejelentést a távolmaradás első napján 08:30 óráig kell megtenni. A bejelentési 
kötelezettség az ingyenesen étkező gyermekekre is vonatkozik. 
(3) A térítési díj megfizetésére kötelezett személya távolmaradás idejére eső étkezési térítési 
díj megfizetése alól csak akkor mentesül, ha a bejelentést (2) bekezdésben rögzített határidőig 
megtette.  
(4) A kötelezett a bejelentést személyesen, telefonon vagy e-mail-benteheti meg. A fizetésre 
kötelezett betegség, illetve egyéb ok esetén a bejelentés napját követő naptól mentesül a 
térítési díj fizetése alól. 

5.§ 
Az iskolai étkezési térítési díjak vonatkozásában  

a) azon térítési díjfizetésre kötelezett személy, akinek egy hónapot meghaladó 
díjhátraléka áll fenn, a szolgáltatást a kötelezettség nem teljesítését követő hónaptól 
nem veheti igénybe egészen addig, amíg a díjhátralékát nem rendezi. 

b) az előre befizetett étkezési térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell 
számítani abban az esetben, ha a kötelezett a díjfizetés alól mentesül, vagy az étkezési 
térítési díj összege bármely okból csökken. 



c) az étkezési térítési díjat vissza kell fizetni, ha a tanuló az intézményből végleg távozott 
és nem vette igénybe a teljes tárgyhavi étkezést. 

6. § 
(1) A rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetést követő napon lép 
hatályba. 
(2) A rendelet 2. §-a és 1. számú melléklete 2018. október 1-jén lép hatályba. 

 
7. § 

(1) Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
által fenntartott intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 24/2015. (IX. 30.) Ör. 
számú rendelet 1-4. §-a. 
(2) 2018. szeptember 30-án hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó térítési díjakról 
szóló 24/2015. (IX. 30.) Ör. számú rendeletének 1. számú melléklete. 
 
 
 
 Szabóné Karsai Mária s. k. Dr. Hajdu Miklós s. k. 
 polgármester  jegyző  
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Ebes, 2018. augusztus 23. 
 
 
 
 Dr. Hajdu Miklós 
 jegyző 
  



 12/2018. (VIII. 23.) Ör. sz. rendelet 1. sz. melléklete 
 

Intézményi étkezési térítési díjak 2018. évben 
 
         Térítési díj (nettó Ft) 

I. Gyermekétkeztetés (Ft/nap/fő) 
 

1. Benedek Elek Óvoda 
háromszori étkezés      300,- 

- tízórai   50,- 

- ebéd              200,- 
- uzsonna   50,- 

 
 

2. Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és  
Alapfokú Művészeti Iskola 
 
a.) háromszori étkezés      333,- 
  - tízórai   59,- 
  - ebéd             215,- 
  - uzsonna   59- 

 
b.) kétszeri étkezés      274,- 
  - tízórai   59,- 
  - ebéd   215,- 

 
 
II. Alapszolgáltatási Központ (Ft/nap/fő) 
 

1. Kétszeri étkezés       810,- 
  - reggeli   160,- 

  - ebéd    650,- 
 


