
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
/2020. (              ) önkormányzati rendelete 

a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) rendelete módosításáról 
 

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában és  

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény (továbbiakban: Gytv. ) 

29. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-

testületének – a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 52. §. (4) bekezdése 

szerinti – hozzájárulásával, a Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt  feladatkörében eljárva a helyi 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló  4/2015.  (II.27.) önkormányzati rendeletét a következők szerint 

módosítja:  

1. § 

A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.)  önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Gyr. 

) 1. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép.  

2.   § 

A  Gyr. 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. Az önkormányzat a gyermekek bölcsődei ellátását a Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és 

Aprajafalva Bölcsődéje (Mátraterenye, Kossuth út 348.) biztosítja. 

2.1. A bölcsődei ellátásra irányuló kérelmet az intézmény vezetőjének címezve az intézményben kell 

benyújtani. 

3. § 

A Gyr. 4.  § -a kiegészül a 3. ponttal az alábbiak szerint: 

3. A bölcsődei ellátás intézményi térítési díját a 2. számú melléklet szabályozza. 

4. § 

A rendelet   2020. szeptember   7 . napján lép hatályba és a  hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti.  

Mátraterenye, 2020. augusztus     

 
                                             Gecse  László                                               Urbányi Edina 
                                             polgármester                                                    jegyző 
Záradék: 

A       /20120  (             ) önkormányzati rendelet kihirdetése 2020. augusztus 6. napján megtörtént.   

Mátraterenye,  2020. augusztus  

 
Urbányi Edina 

     jegyző  



 

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete        /2020. (             ) önkormányzati 

rendelete a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.)  rendelete módosításáról 

 

 

1. számú melléklete 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

(általános forgalmi adó nélküli ) 

 

1.) bölcsőde 

napi négyszeri étkezés                                                    770 Ft/fő/nap 

 

2.) óvoda  

napi háromszori étkezés                                                 390 Ft/fő/nap 

 

3.) általános iskola  

napi háromszori étkezés                                                475 Ft/fő/nap 

 

4.) általános iskola 

ebéd                                                                                  320 Ft/fő/nap 

 

 

 

Mátraterenye, 2020. augusztus  

 

 

 

 

Gecse László                                                  Urbányi Edina 
polgármester                                                       jegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete        /2020. (             ) önkormányzati 

rendelete a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.)  rendelete módosításáról 

 

 

2. számú melléklete 

Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 

(általános forgalmi adó nélküli ) 

 

 
A megállapított  intézményi térítési díj a gondozásra vonatkozóan: 0 Ft/ nap/ fő 
 
 

 

 

 

 

 

Mátraterenye, 2020. augusztus  

 

 

 

 

Gecse László                                                  Urbányi Edina 
polgármester                                                       jegyző 

 
 

 


