
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 

18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35.§ (5) bekezdésében és 36.§ (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága  

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. 

(VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17.§-a helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„Gyermekétkeztetés 

 

17.§ 

 

Azon intézményi étkeztetést igénybe vevő óvodás és bölcsődés gyermek után, aki 

a) három vagy többgyermekes családban él vagy 

b) tartósan beteg illetve fogyatékos 

az intézményi étkezést ingyenesen kell biztosítani.” 

 

 

A Rendelet  1. számú melléklet 1) pontja helyébe az  1.  számú melléklet lép.  

 

2.§ 

 

A Rendelet 2. számú melléklete a  2. számú melléklet szerint módosul. 

 

3.§ 

 

(1)Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -  a  kihirdetését követő napon lép 

hatályba . 

(2) Az 1.§ 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 

(3) Ez a rendelet 2012. szeptember 2-án hatályát veszti. 

 

Kiskunhalas, 2012. június 28. 

 

 

                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  

                            Polgármester                                                                         Jegyző  

 

Záradék:  

A rendelet 2012. július 4-én kihirdetésre került. 

 

 

Dr. Ferenczi Mária                                                        

        Jegyző 



1. számú melléklet a 25/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

1) Bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak (nyersanyagköltség ÁFA nélkül)*: 

 

 

Ellátási formák: Nyersanyag norma  

(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Intézményi térítési díj  

(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Bölcsőde 328 328 

Óvoda 297 297 

Általános iskolai menza 228 228 

Általános iskolai napközi 350 350 

Középiskolai menza 261 261 

Általános iskolai kollégium 497 497 

Középiskolai kollégium 579 579 

 

 

   * A bölcsőde, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A gyermekétkeztetéséért fizetendő térítési díjak   

        összege a mindenkor hatályos ÁFA összegével növekszik.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet  a 25/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 

1. A Rendelet 2. számú mellékletének 5.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

 

  „(6) A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a 

   gyermek, illetve fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz 

   fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az Érdek-képviseleti Fórum 15 napon belül nem 

   küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.” 

 

2. A Rendelet 2. számú melléklet 6.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

 „(2) A Fórum véleményezési és javaslattételi joga keretében: javaslatot tehet a bölcsőde   

  alaptevékenységét nem veszélyeztető szolgáltatások tervezéséről és működtetéséről,   

  véleményt nyilváníthat a gyermekeket érintő ügyekben, a Fórum egyetértési jogot gyakorol a  

  Házirend jóváhagyásánál is. A Fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlására  

  vonatkozó szabályokat a Házirend tartalmazza. A Fórum az ügyrendjét maga határozza  

meg.” 

 

 


