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Előterjesztés  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. február 16-i ülésére 
 

Tárgy: Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításához  

 
Ikt.sz: LMKOHFL/130/1/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Étkezési térítési díjak és gondozási díj megállapítása  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 29. § (3) bekezdése szerint: ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely 
szerinti települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint –a 
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet 
alkot.  
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi, és Szociális Közszolgáltató Társulás  
társulási megállapodásának VII. fejezet 9. a)  pontja alapján: ”Rendelet megalkotására a 
Társulás által ellátott feladatok vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jogosult a jogszabályokban meghatározott szervek hozzájárulása, 
véleményezése mellett. „ 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése a következők szerint 
rendelkezik: „ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a 
felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet 
megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás 
székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet 
megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat - képviselő-testületének 
hozzájárulása szükséges.” 
 
Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete megküldte a gyermekétkeztetés 
térítési díjait, amelyeknek változtatását nem javasolja. 
A gyermekétkeztetéshez felhasznált élelmiszer alapanyagok beszerzésére lefolytatott 
közbeszerzési eljárás a 2016. szeptember 05. napjától hatályos árakat tartalmazza. Az 
előzetes kalkulációk szerint a 2012. évtől nem emelt alapanyag norma továbbra is biztosítani 
tudja a jogszabályokban előírt minőségben, és mennyiségekben a gyermekek étkeztetését. A 
2017. évi költségvetés tervezetében is ezekkel a számokkal terveztek. (előterjesztés 2. 
melléklete) 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. szeptember 1. napjától a bölcsőde esetében az 
étkeztetésen túlmenően a gondozásért is megállapított térítési díjat, amelynek összege a 
megállapításától kezdődően 100 Ft/gondozási nap volt.  Kocsis Györgyné Intézményvezető 
Asszony a gondozási díjat 300Ft/gondozási nap összegben javasolja megállapítani. 
(előterjesztés 3. melléklete) 
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Tájékoztatásul jelzem, hogy a bölcsődébe járó gyermekek kb. 50%-a fizet jelenleg gondozási 
díjat. (Nem fizet aki nagycsaládos, tartós beteg, SNI-s, RGYVK-s) 

 
A Gyvt. 147. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett 

adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év 
közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a az alábbiakról 
rendelkezik: „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a 
fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” Erre 
tekintettel a rendelet hatályba lépésének javasolt időpontja 2017. április 1. napja. 

Az előterjesztés 1. mellékletét képezi a rendelet – tervezetet és hatásvizsgálat, amely a 
jelenleg hatályos díjakat is tartalmazza.   
 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak alakulása (Áfa nélkül) 
 

 2014. 
évi 

díjak 

2015. évi 
díjak 

2016. évi díjak 2017. évi 
IGSZ által 

javasolt díjak 
 
1. Iskolai napközi  
 

1.1 Tízórai 80 Ft 80  Ft 80  Ft 80 Ft 
1.2 Ebéd 270 Ft  270  Ft 270  Ft 270 Ft 
1.3 Uzsonna  80 Ft  80  Ft 80  Ft 80 Ft 
1.4 Összesen  430 Ft  430 Ft 430 Ft 430 Ft 
1.5. Nyersanyag értéke   430 Ft 430 Ft 

 
2. Iskolai menza 

  
2.1. Az ebédért fizetendő 
intézményi térítési díja 270 Ft  270 Ft 270 Ft 270 Ft 

2.2. Nyersanyag értéke   270 Ft 270 Ft 
  
   
3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 
 

3.1. Tízórai 50 Ft  50 Ft 50 Ft 50 Ft  
3.2. Ebéd  220 Ft  220 Ft 220 Ft 220 Ft 
3.3. Uzsonna  65 Ft  65 Ft 65 Ft 65 Ft 
3.4 Összesen  335 Ft  335 Ft 335 Ft 335 Ft 
3.5. Nyersanyag értéke   335 Ft 335 Ft 

 
4.  Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 
 

4.1. Reggeli 85 Ft 85 Ft 85 Ft 85 Ft 
4.2. Tízórai 45 Ft 45 Ft 

 
45 Ft 

 
45 Ft 

4.3.  Ebéd 170 Ft 170 Ft 170 Ft 170 Ft 
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4.4. Uzsonna 40 Ft 40 Ft 40 Ft 40 Ft 
4.5.  Egy napra jutó étkeztetés 
térítési díja 340 Ft 340 Ft 340 Ft 340 Ft 

4.6. Nyersanyag értéke   340 Ft 340 Ft 
4.7.  Egy napra jutó 
gondozási díj 100 Ft 100 Ft 100 Ft 300 Ft 

4.8. Térítési díj mindösszesen 
(5.5+5.6) 440 Ft 440 Ft 440 Ft 640 Ft 

 
II. Szünidei gyermekétkeztetés szabályozása 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján önálló 
gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei 
gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező 
önkormányzati feladatként jelent meg. Ennek a feladatnak az ellátására a jogszabály hatályba 
lépését követően sor került, azonban javasolt ennek beépítése és a részletszabályok 
meghatározása a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló rendeletbe.  
  
A szabályozás szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a 
szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű gyermekek és, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (a továbbiakban együtt: rászoruló 
gyermekek) részére ingyenesen biztosítja.  
 

 
Hátrányos helyzetű  (2H) gyermek fogalmát a Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése rögzíti a következők 

szerint: „(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes 
nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 
szükséges feltételek. 
 

-Halmozottan hátrányos helyzetű (3H) gyermek  fogalmát a Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése rögzíti a 
következők szerint: „(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 
aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő 
fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 
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A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti 
települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A gyermek alatt a Gyvt. szerinti gyermek 
fogalom értendő, így a Ptk. 2:10. § (1) bekezdés szerinti kiskorúak számára kell a szolgáltatást 
megszervezni. Ennek megfelelően az önkormányzatnak bölcsődés kortól, azaz a gyermek öt 
hónapos korától házasságkötésig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig kell a rászoruló 
gyermekekről gondoskodni. 
 
 
 

A Gyvt. 21/C. §-a szabályozza a szünidei gyermekétkezést a következők szerint:  
21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 

képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 
(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja 

szerinti esetben 
a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő 

gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon, 
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott 

tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 
időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
 
A Magyarország központi költségvetéséről rendelkező 2016. évi XC. törvény 2. 
mellékletének III/6. jogcíme nevesíti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 
étkeztetésének támogatását. Lajosmizse Város Önkormányzata a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglalt támogatásként 4.255.335.- Ft tervezett összeg illeti meg 2017. évre. 
 
A Gyvt.-vel összhangban a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
is módosításra került. 
Új, kifejezetten a gyermekétkeztetésről szóló 3/A. alcímmel, ehhez kapcsolódóan új 
mellékletekkel bővült a Korm. rendelet. Többek között szabályozásra került a szünidei 
gyermekétkeztetés igénybevételéhez (pl.: nyilatkozat az igénybevételhez, étel 
elfogyasztásának helye, igénybevétel dokumentálása), valamint a jegyző tájékoztatási 
kötelezettségéhez kapcsolódóan (Korm. rendelet 13/B. §). 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályozása az alábbiak 
tekintetében szükséges: 
- Kiterjesztésre kerüljön-e a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, de a a 
hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem jogosult gyermekek 
számára a nyári szünet munkanapjain a déli meleg étkeztetés – saját költségvetési forrás 
terhére?   
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A rendelet-módosítás tervezete alapján nem kerül bővítésre a kedvezményezetti kör tekintettel 
arra, hogy az Lajosmizse esetében 500-600 főt jelentene, Felsőlajos esetében 20-30 főt 
jelentene.  
Az ingyenes szünidei étkezés a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában megjelöltek részére 
kerül biztosításra.  
 
Tájékoztató adatok a 2016. évről 

Szünet 
megnevezése 

2H-s gyermekek 
száma 

3H-s gyermekek 
száma 

Összesen  Étkeztetési 
napok száma 

Lm. Fl. Lm. Fl. Lm. Fl.  
tavaszi szünet 118 - 9 - 127 - 3 
nyári szünet 210 8 20 3 230 11 43 
őszi szünet 222 8 13 4 235 12 3 
téli szünet 227 9 14 4 241 13 7 
Összesen: Lajosmizse vonatkozásában 12.663 adag étel került kiosztásra. Tavaly adagonként 
456.- Ft normatívát kaptunk idén már csak 399.- Ft-ot kapunk (adóerőképességtől függ) 
 
- A Gyvt. 21/C. § (2) ba) pontja alapján a kötelező 43 napig kerüljön biztosításra a szünidei 
étkeztetés, vagy a teljes nyári szünet időtartamára? 
 A rendelet-módosítás tervezete alapján 43 napig kerül biztosításra az ingyenes szünidei 
gyermekétkezés. 
 
Az egyéb szabályozás gyakorlati feladatokat szabályoz, igényfelmérést, főzést és étel-kiosztás 
szabályait.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet  
 
…/2017. (……..) ÖH 
Hozzájárulás Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint 
a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításához  

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához.   
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. február 16. 
 
Lajosmizse, 2017. február 9. 
 
          Juhász Gyula sk.  
             polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete  
 

Rendelet-tervezet 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének  

 …./2017. (….) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló  

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint a 151. § (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés  e) pontjában valamint a 21/C. §-ában foglalt 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével,  
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási 
jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a 
következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 
30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki: 
„(1a) A Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások közül az alábbiak 
működnek: 
a) gyermekétkeztetés.” 
 

(2) A Rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 „(5) Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti ellátás Lajosmizse Város Önkormányzata 

Intézményeinek Gazdasági Szervezetén keresztül és  a 4/A. §-ban foglaltak szerint kerül 
biztosításra.” 

 
2. § 

 
 
(1)  A Rendelet a következő 4/A. §-al egészül ki: 
 

„4/A. § 
(1) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő 

gyermekétkeztetést  
 a) a Társulás által fenntartott bölcsődében, óvodában továbbá a Fekete István Sportiskolai 

Általános Iskolában intézményi gyermekétkeztetést formájában, 
 b) a szünidei gyermekétkeztetést  
 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: 

IGSZ) útján biztosítja.  
 (2) A  személyi térítési díjat az IGSZ vezetője állapítja meg, és erről az ellátás megkezdésekor, 

de legkésőbb az ellátás igénybevételéről számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.  
(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt intézményi gyermekétkeztetés 

tekintetében a Gyvt. 21/B. §-ában biztosított normatív kedvezményeken és mentességeken 
kívül további kedvezményt, mentességet nem biztosít. 

(4) Az Önkormányzat az (1) bekezdés b) pontjában foglalt szünidei gyermekétkeztetést kizárólag 
a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak részére biztosítja.  
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(5) Az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. § (2) bekezdés ba) pontja alapján a szünidei 
gyermekétkeztetést 43 munkanapon biztosítja. 

(6) A szülő, törvényes képviselő az (1) bekezdés b) pontban foglalt szünidei gyermekétkeztetést 
elvitellel veheti igénybe. 

(7) a) Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) tárgyév 
február 28. napjáig írásban értesíti a jogosultat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének 
lehetőségéről, és ezzel egyidejűleg a szülő részére a jogszabályban meghatározott 
nyilatkozatot megküldi.  

 b) A (7) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot a szülő lajosmizsei igénybevevő esetében az 
IGSZ-hez nyújtja be, felsőlajosi igénybevevő esetében a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Felsőlajosi Kirendeltségéhez. 

(8) a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti étkezés jogosultjainak nyilvántartását az étkeztetés 
megkezdése előtt 20 nappal a Jegyző megküldi az IGSZ-nek. 

 b) Az a) pontban foglalt adatszolgáltatásra név szerint, születési dátummal, hátrányos helyzet 
minősítésének feltüntetésével kerül sor.  

 c) A lajosmizsei igénybevevők listája az IGSZ részéről  megküldésre kerül Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: 
EGYSZI) részére, aki az étel – elvitellel történő – kiosztásáról gondoskodik. Felsőlajosi 
igénybevevők esetében az étel kiosztásáról a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Felsőlajosi Kirendeltsége gondoskodik. 

 d) A normatíva elszámoláshoz az EGYSZI és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Felsőlajosi Kirendeltsége adatot szolgáltat az IGSZ-nek a b) pontban meghatározott 
adattartalommal.   A normatíva igényléséről és elszámolásáról ennek alapján az IGSZ vezetője 
gondoskodik.”     

  
 3. § 

 
(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 
4. § 

 
 

(1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a hatályát 
veszti. 

 
 
 
      Basky András                 dr. Balogh László  
 polgármester                jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  

       
 
  dr. Balogh László  
  jegyző 
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1. melléklet …………./2017. (…………...) önkormányzati rendelethez 

 
„2. melléklet a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez” 
  

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2017. április 1-től (ÁFA nélkül) 
 
1. Iskolai napközi intézményi térítési díja 

 
 

1.1 Tízórai 80 Ft 
1.2 Ebéd 270 Ft 
1.3 Uzsonna  80  Ft 
1.4 Összesen  430  Ft 
1.5. Nyersanyag értéke 430 Ft 

 
2. Iskolai menza 

  
2.1. Az ebédért fizetendő intézményi térítési 
díja 270  Ft 

2.2. Nyersanyag értéke 270 Ft 
  
 
   
3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 
 

3.1. Tízórai 50  Ft 
3.2. Ebéd  220  Ft 
3.3. Uzsonna  65  Ft 
3.4 Összesen  335  Ft 
3.5. Nyersanyag értéke 335 Ft 

 
4.  Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 
 

5.1. Reggeli 85 Ft 
5.2. Tízórai 45 Ft 
5.3.  Ebéd 170 Ft 
5.4. Uzsonna 40 Ft 
5.5.  Egy napra jutó étkeztetés térítési díja 340 Ft 
5.6.  Egy napra jutó gondozási díj 300 Ft 
5.7. Térítési díj mindösszesen (5.5+5.6) 640 Ft 
a. Nyersanyag értéke 340 Ft 

 „ 
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  előterjesztés 2. melléklete 
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12 
 

 
 

 előterjesztés 3. melléklete 
 

 


