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Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 26.) önkormányzati 

rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményeiben fizetendő étkezési 

térítési díjakról szóló 36/2011. (V. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 36/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet 

bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

Az intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 36/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet 

a) 2. § nyitó szövegrészében a „350” szövegrész helyébe a „371” szöveg, 

b) 2. § a) pontjában a „90” szövegrész helyébe a „95” szöveg, 

c) 2. § b) pontjában a „180” szövegrész helyébe a „191” szöveg, 

d) 2. § c) pontjában a „80” szövegrész helyébe a „85” szöveg, 

e) 3. § nyitó szövegrészében az „500” szövegrész helyébe az „531” szöveg, 

f) 3. § a) pontjában a „110” szövegrész helyébe a „117” szöveg, 

g) 3. § b) pontjában a „290” szövegrész helyébe a „308” szöveg, 

h) 3. § c) pontjában a „100” szövegrész helyébe a „106” szöveg, 

i) 4. § nyitó szövegrészében a „740” szövegrész helyébe a „785” szöveg, 

j) 4. § a) pontjában a „90” szövegrész helyébe a „95” szöveg, 

k) 4. § b) pontjában a „110” szövegrész helyébe a „117” szöveg, 

l) 4. § c) pontjában a „290” szövegrész helyébe a „308” szöveg, 

m) 4. § d) pontjában a „100” szövegrész helyébe a „106” szöveg, 

n) 4. § e) pontjában a „150” szövegrész helyébe a „159” szöveg 

lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2021. november 25. 

 

 

Dr. Czira Szabolcs 

polgármester 
Dr. Nagy Lajos 

jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 

EMMI rendelet 1. melléklete meghatározza korcsoportonként a szükséges nyersanyagok 

mennyiségét. (Nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő) 

A nyersanyag árak jelen előterjesztésben meghatározott 6,1 %-os emelése indokolt az élelmiszer 

árak növekedése miatt. Az intézményi térítési díjakat a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése alapján rendeletben kell 

meghatározni, ezért szükséges érintett, 36/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása. 


