
 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

 
a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 
6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001.(VII. 1.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
3.§ (1) A Rendelet – a 2. § kivételével – 2014. március 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) A Rendelet 2. §-a 2014. április 1-jén lép hatályba. 
 
 (3) A rendelet 1. §-a és a rendelet 1. melléklete 2014. április 1-jén hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 Michl József Dr. Kórósi Emőke 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.



 

 

1. melléklet 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési és 
gyermekjóléti alapellátást végző intézményeinek, valamint a közigazgatási területén az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények intézményi térítési díját 
a következőkben határozza meg: 

 

 

A B 

 térítési díj (Ft) 

1. Bölcsődés korúak ellátása  

a) étkeztetés 360 

b) gondozás 1.180 

2. Óvodás korúak ellátása 335 

3. Kőkúti Általános Iskola, valamint a Vaszary János Általános Iskola 
tanulóinak ellátása 

 

a) napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) 395 

b) ebéd 285 

4. KEM Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon tanulóinak ellátása 

 

a) napközi és gyermekotthon  

aa) tízórai 80 

ab) ebéd 360 

ac) uzsonna 80 

b) Kollégium  

ba) reggeli 120 

bb) tízórai 80 

bc) ebéd 360 

bd) uzsonna 80 

be) vacsora 170 

 



 

 

 
2. melléklet 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési és 
gyermekjóléti alapellátást végző intézményeinek, valamint a közigazgatási területén az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények intézményi térítési díját 
a következőkben határozza meg: 

 

 

A B 

 térítési díj (Ft) 

1. Bölcsődés korúak ellátása  

a) étkeztetés 365 

b) gondozás 1.180 

2. Óvodás korúak ellátása 345 

3. Kőkúti Általános Iskola, valamint a Vaszary János Általános Iskola 
tanulóinak ellátása 

 

a) napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) 405 

b) ebéd 295 

4. KEM Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon tanulóinak ellátása 

 

a) napközi és gyermekotthon  

aa) tízórai 60 

ab) ebéd 365 

ac) uzsonna 60 

b) Kollégium  

ba) reggeli 125 

bb) tízórai 60 

bc) ebéd 365 

bd) uzsonna 60 

be) vacsora 170 

 


