
KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2022.(…….) önkormányzati rendelete a mini bölcsődei gyermekétkeztetésről 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a 148. § (5) 

bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Kenderes Városi Önkormányzat által fenntartott mini 

bölcsődei ellátásban, valamint időszakos gyermekfelügyeletben részesülő gyermekek által 

igénybe vett gyermekétkeztetés esetén a térítési díj fizetésére kötelezettekre. 

2. § (1) A Kenderes Városi Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés helyi formája: 

mini bölcsődei gyermekétkeztetés. 

(2) A mini bölcsődei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21. §–ában meghatározott személyek szóban 

vagy írásban kérelmezhetik a Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) intézményvezetőjénél. 

(3) A Kenderes Városi Önkormányzat a mini bölcsődei gyermekétkeztetést a Szolgálat 

Központi Konyhájának közreműködésével biztosítja. 

3. § (1) A Képviselő-testület a mini bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díját 420 

Ft-ban állapítja meg, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza. 

(2) A személyi térítési díjat a Gyvt. 151. § (4) bekezdésének alkalmazásával az 

intézményvezető állapítja meg.  

(3) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra tárgyhó 12. napjáig kell megfizetni a 

Szolgálat számára. 

(4) Ha a kérelmező a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy 

elengedését kéri, az intézményvezető értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon 

belül a jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira hivatkozva jogorvoslati kérelemmel a képviselő-

testülethez fordulhat.  

(5) A jogorvoslati kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani. A képviselő-testület határozattal dönt 

a fizetendő személyi térítési díj összegéről.  

4. § E rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 
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