PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
18/2015. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről1
(változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

Hatályba lépés napja: 2015. augusztus hó 01. napja

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2015. május hó 29. napjától 2015. május hó 31. napjáig.
Kelt: Pilis, 2015. május hó 31. napján.

Simó Gáborné
polgármester

Tóth László
jegyző

Egységes szerkezetben a 19/2015. (IX.27.) önkormányzati rendelettel, a 14/2016. (VIII. 26.) önkormányzati
rendelettel, az 5/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelettel, a 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelettel, a
23/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelettel, valamint az 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelettel. Hatályos:
2021. január 29. napjától.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2015. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban
Gyvt.) 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, alábbi önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Ör.) alkotja meg:
1. §
Az Önkormányzat által fenntartott Játékország Óvodában (Hétszínvilág Székhelyóvoda: 2721
Pilis, Rákóczi u. 42., Meserét Tagóvoda, 2721 Pilis, Kávai út 19., Gesztenyéskert Tagóvoda
2721 Pilis, Attila u. 8.) valamint a Gubányi Károly Általános Iskolában (2721 Pilis,
Szabadság tér 1., Széchenyi u. 26.-28.) étkezést igénybe vevő gyermekek, tanulók után
étkezési térítési díjat kell fizetni.
2. §
(1)2 Az étkezési térítési díjat a térítési díj megfizetésére kötelezett személy a tárgyhó
tekintetében – a részére átadott csekken, vagy átutalással, a jelzett fizetési határidőig – az
igénybevételt követő hónapban köteles megfizetni.
(2)3
3. §
(1) Ha a gyermek, a tanuló az intézményi ellátást betegség vagy bármilyen ok miatt nem veszi
igénybe, a távolmaradást a szülőnek haladéktalanul be kell jelentenie. A bejelentést betegség
esetén a távolmaradás első napján 08:30 óráig, egyéb ok esetében a távolmaradást megelőző
nap 08:30 óráig kell megtenni.
(2) A gyermek, a tanuló távolmaradása idejére jutó étkezési térítési díj fizetése alól a
kötelezett csak akkor mentesül, ha a bejelentést az ellátásban részesülő távolmaradását (1)
bekezdésben rögzített határidőig megtette.
(3) A kötelezett bejelentését megteheti személyesen, telefonon vagy e-mailben. A fizetésre
kötelezett betegség esetén, illetve egyéb ok esetén a bejelentés napját követő napjától
mentesül a térítési díj fizetése alól.
4. §
(1) Amennyiben ingyenes étkezésre jogosult gyermek szülője a lemondási kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy a hiányzást követő második tanítási/nevelési naptól az étkezés
szüneteltetésre kerül a szülő ellenkező tartalmú nyilatkozatáig.

Módosította a 23/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. §.-a. Hatályos: 2019. január 01. napjától
Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015. október 01.
napjától.
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(2) Amennyiben a térítési fizetésre kötelezett gyermek szülője a lemondási kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy a hiányzást követő második tanítási/nevelési naptól az étkezés
megszüntetésre kerül a szülő ellenkező tartalmú nyilatkozatáig.
(3) Az étkezés újbóli igénylését az ingyenes étkezésre jogosult gyermek, illetve a térítési
fizetésre kötelezett gyermek szülője az esedékességet megelőző napon 08:30 óráig köteles
bejelenteni az intézményvezető által kijelöl személynél, aki továbbítja a bejelentést az
illetékes felé, annak érdekében, hogy a kért szolgáltatás megrendelésére sor kerüljön.
5. §
Azon térítési díjfizetésre kötelezett személy, akinek legalább hat hónapot meghaladó
díjhátraléka áll fenn, az önkormányzat a tartozásának kiegyenlítéséhez 12 havi részletfizetési
lehetőséget biztosít. Amennyiben a kötelezett nem él a részletfizetési lehetőségével, illetve a
részletfizetési kötelezettségének sem tesz eleget, úgy a szolgáltatás a részletfizetési
lehetőségének felajánlását, valamint a részletfizetési kötelezettség nem teljesítését követő
hónaptól nem vehető igénybe, egészen addig, amíg a fizetésre kötelezett a díjhátralékát nem
rendezi.
6. §
(1) Az előre befizetett étkezési térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani,
ha a kötelezett a díjfizetés alól mentesül vagy az étkezési térítési díj összege csökken.
(2) Az étkezési térítési díjat vissza kell fizetni, ha gyermek, a tanuló az intézményből végleg
távozott és nem vette igénybe az étkezést.
(3)4 Az étkezési térítési díjak mértékét e rendelet 1. sz. mellékletével módosított 1. sz.
melléklete tartalmazza.
II. RÉSZ
VEGYES - ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. §
(1) Az önkormányzati rendelet 2015. augusztus 01. napján lép hatályba.
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, - a
Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.
Pilis, 2015. május hó 29. napján.
Simó Gáborné
polgármester

Tóth László
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2015. május hó 29. napján
Tóth László
jegyző
Módosította az 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. január 29. napjától, de
rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
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Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2015. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről
1. sz. melléklete5

Étkezési térítési díjak mértéke
Hatályos 2018. október 01. napjától

Óvodai gyermek étkeztetés
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Óvodai gyermek diétás étkezés
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Felnőtt (dolgozói) étkezés (kizárólag ebéd)
Iskolai napközis gyermek étkezés
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Iskolai diétás étkezés
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Iskolai menzás gyermek étkezés
(kizárólag ebéd)
Iskolai diétás menzás étkezés
(kizárólag ebéd)

Étkezési térítési díj
bruttó értéke /adag
458,47.- Ft.
458,47.- Ft.
650,- Ft
488,95.- Ft.
488,95.- Ft.
293,37.- Ft.
293,37.- Ft.

Módosította az 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. január 29. napjától, de
rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
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