
Kunfehértó Község Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

 

Képviselő-testület 2017. február 22-i ülésére 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1998. májusában fogadta el a 

gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) Kt.sz 

rendeletét, melyet a jogszabályi változások miatt hat alkalommal módosított. A jelenleg 

hatályos rendelet az önkormányzat által adható „Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás”, 

illetve a „Gyermekek napközbeni ellátása” támogatások feltételeit tartalmazza. Külön rendelet 

tartalmazza a gyermekétkeztetés térítési díjait.  

 A rendelet alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban azok a gyermeket gondozó 

családok részesülhetnek, akik időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek és létfenntartásukról -  

átmenetileg - önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni. A támogatásról átruházott 

hatáskörben a polgármester dönt.  A rendelet a Képviselő-testületet felruházza annak 

lehetőségével, hogy különös méltánylást érdemlő esetben saját hatáskörben az 5000,-Ft-nál 

nagyobb összegű rendkívüli gyermek-védelmi támogatást is megállapíthat. Azonban nem 

mondja ki, hogy mely esetek minősülnek különös méltánylást érdemlő esetnek. Javaslom 

annak meghatározását, hogy mi a „különös méltánylást érdemlő eset”. 

A „Gyermekek napközbeni ellátása” támogatás a gyermekek intézményi étkeztetésének díját 

támogatja, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegét. A Gyvt. 21/B.§-a meghatározza azokat az eseteket, 

amikor a gyermek kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetésben részesülhet: 

21/B. §190 (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 

a)191 a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 

részesülő gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették; 

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya 

alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.316661#foot190
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d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha 

da) nevelésbe vették, vagy 

db) utógondozói ellátásban részesül. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 

kedvezményével kell biztosítani 

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes 

intézményi gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes 

intézményi gyermekétkeztetésben. 

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell 

figyelembe venni 

a) a tizennyolc éven aluli, 

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban 

részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a 

nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal 

felnőttet. 

(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál – a kérelem 

benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az 

egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő 

vagy házastársa által eltartott rokont. 

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti 

az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság 

megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek 

tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja 

szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló 

gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a 

családbafogadó gyámot is érteni kell. 

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy 

jogcímen vehető igénybe. 

(7) Ha a tanuló – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – 

tanulószerződése alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon 

étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetést nem veheti igénybe. 

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali 



rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem 

jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre. 

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali 

rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy óvodás és általános iskolás korú gyermek esetén ahol a  család 

egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, a  Gyvt 21/B.§ 

alapján térítésmentesen jogosult a gyermek az intézményi étkeztetésre. Az önkormányzati rendelet 

szerinti támogatás létjogosultsága a 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban 

(középiskolás) részt vevő tanuló számára biztosíthat támogatást, amennyiben a rendeleti feltéteknek 

megfelel. Ez  azt jelenti, hogy ha a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegét, akkor a gyermek után jár a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény, amely alapján 50%-os  étkezési térítési díjra jogosult.  Ezekben az esetekben az 

önkormányzati rendelet alapján további  kedvezmény adható, ami a megállapított 50%-kal csökkentett 

étkezési térítési díj 50%-a.    

Tekintettel a törvényi szabályozásra, javaslom a képviselő-testületnek ezen támogatás 

módosítását. 

II. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a alapján természetbeni ellátásként a gyermek életkorának 

megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes 

képviselő kérelmére az óvodában,  az általános iskolai menzai ellátás keretében,  az óvoda 

zárva tartása, valamint az iskolában a nyári szünet és a  tanítási szünetek időtartama alatt. 

A Gyvt. 21/A.§-a szerint a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, 

valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási 

intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést 

kell biztosítani. Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki 

a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

A fenti gyermekétkeztetés biztosítása a települési önkormányzat feladata az általa fenntartott 

óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott nem 

bentlakásos nevelési-oktatási intézményben. 

 

A Gyvt. 146. § (1) bekezdés alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti 

gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 

keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat 

kell fizetni. 

A Gyvt. 151.§ alapján ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az 

intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.  

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag 

költségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az 

intézményvezető a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett 

étkezések számának, valamint a Gyvt-ben megjelölt normatív kedvezmények 

figyelembevételével állapítja meg.  

 

A gyermekétkeztetés díjának felülvizsgálatára az élelmiszer nyersanyagok piaci árának 

emelkedése miatt az étkezési nyersanyagköltségek (normák), valamint a térítési díjak éves 



felülvizsgálatára minden évben sor kerül. A felülvizsgálat alapján nem javaslom a térítési 

díjak emelését. 

1. A Mosolyvár Óvodában javasolt nyersanyag norma (áfa nélkül) 

     régi   új  Ft-ban 

 

tízórai      65.-    65.- 

ebéd     185.-   185.- 

uzsonna      65.-     65.- 

összes napi étkezés   315.-   315.- 

 

Intézményi térítési díj áfával   400.-   400.- 

  

2. Az Általános Iskolában javasolt nyersanyag norma (áfa nélkül) 

     régi   új  Ft-ban 

 

tízórai       58.-     58.- 

ebéd     209.-   209.- 

uzsonna      58.-     58.- 

összes napi étkezés   325.-   325.- 

 

Intézményi térítési díj áfával   412.-   412.- 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és azt 

elfogadni szíveskedjen. 

Kunfehértó,  2017. február  11. 

                                                                                                  Huszár Zoltán 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermekétkeztetési térítési 

díjak megállapításáról szóló 10/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

A 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  
Az étkezési térítési díjak mértéke nem emelkedik, így társadalmi, gazdasági hatása nem releváns  

 

Környezeti, egészségi következménye:  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 



 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:  

jogszabálysértést nem eredményez  

 

Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

Rendelkezésre állnak, nem jelentenek többletet az eddigiekhez.  

 

 

 

 

Kunfehértó Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2017. ( II…..) 

önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ban kapott felhatalmazás alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei 

szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016, (VI.29.) önkormányzati rendelet  49.§ 

1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi 

Bizottság, valamint  49.§ 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 

és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések  

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre. 

 

(2)    A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. 

 

(3)   A gyermekek védelmét Kunfehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

önkormányzat) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal biztosítja. 

 

 

2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásokat biztosítja: 

a)    család- és gyermekjóléti szolgálat  

b)    családok átmeneti otthona. 

 



(2)    A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes 

képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. 

 

(3)    A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló 

kérelmét az intézmény vezetőjénél nyújthatja be. 

 

 

2. Gyermekjóléti szolgáltatás  

 

2. § 

Kunfehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a család- és 

gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése és 94/A. §-a 

figyelembevételével a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

(6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) útján látja el, feladatok átadás-átvételi megállapodás alapján. 

 

 

3. Családok átmeneti otthona 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 

közül a családok átmeneti otthona ellátást a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ útján biztosítja.  

 

(2) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által biztosított (1) 

bekezdésben foglalt ellátás igénybevételét, a fizetendő térítési díjat Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének gyermekvédelmi rendelete tartalmazza.  

 

 

 

4. Gyermekétkeztetés 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként 

a  fenntartásában lévő Mosolyvár Óvoda  konyhája útján biztosítja.  

 

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.  

 

(3) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § szabályai 

irányadók, egyéb kedvezményt az Önkormányzat a 8.§ szerint biztosít. 

 

5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

5.§ 

 

 (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetők kérelemre, vagy hivatalból   

azok a gyermeket gondozó családok, akik időszakosan  létfenntartási gondokkal küzdenek, 

vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek és létfenntartásukról -  

átmenetileg  - önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni. 
 



(2)  Rendkívüli  gyermekvédelmi   támogatásban az a család részesülhet, ahol az egy főre    

jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj  legkisebb  összegét. 
 

(3)  Gyermekét egyedül nevelő  személy esetében  a  jövedelem  nem  haladja  meg  a    

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át. 

 

6.§ 

 

 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi  támogatás összege alkalmanként maximum 5.000.-Ft  

lehet. 
 

(2)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  megállapítása  a polgármester hatáskörébe   

tartozik. Különös méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület saját hatáskörben az (1) 

bekezdésben jelzett összeghatárnál nagyobb összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 

is megállapíthat. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott különös méltánylást érdemlő eset: 

a) krónikus hosszantartó betegség 

b) baleset 

c) rendkívüli élethelyzet 
 

 

7.§ 

 

 (1)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri 

Hivatalban lehet írásban, vagy szóban benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: 

a)  a család jövedelmét igazoló iratokat 

b) a gyermek iskolalátogatási igazolását 

 

(2)  A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást  készpénzben, a 

kedvezményezett, vagy meghatalmazottja részére kell kifizetni. 
 

(3)  A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiadása vásárlási utalvánnyal, 

vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával is történhet.  Az utalvány a 

segélyezettet élelmiszer, tisztálkodószer, ruhanemű és tüzelő vásárlására jogosítja fel. 
 

(4)  A megállapított és folyósított támogatásokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást                 

vezet. 

 

Gyermekétkeztetési támogatás 
 

 

8. § 

 

(1) Gyermekétkeztetési támogatásban az a kunfehértói lakóhellyel rendelkező 18. éven aluli 

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban rész vevő tanuló részesülhet, 

akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegét. 
 

(2) A támogatás összege: az étkeztetést biztosító intézmény által megállapított térítési díjnak 

maximum 50 %-a lehet. 

9.§ 

 



(1) A támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.  
 

(2)A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet írásban, 

vagy szóban benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: 

a)a család jövedelmét igazoló iratokat, 

b)a gyermek iskolalátogatási és a napi térítési díj igazolását 

 

(3)  A megállapított támogatást kizárólag az étkezést biztosító intézmény részére lehet 

átutalni.                         
 

 

6. Záró rendelkezések  

 

8.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti  

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) 

önkormányzati rendelet 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) 

önkormányzati rendeletet módosító 8/2003. (III.31.) önkormányzati rendelet 

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) 

önkormányzati rendeletet módosító 11/2005. (X.19.) önkormányzati rendelet 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) 

önkormányzati rendeletet módosító 13/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) 

önkormányzati rendeletet módosító 20/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) 

önkormányzati rendeletet módosító 25/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet 

g) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi feladatairól szóló 5/1998. (V.04.) 

önkormányzati rendeletet módosító 6/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet 

h) a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 10/2016. (VI.29.) 

 

 

Kunfehértó, 2017. február 22. 

 

                     Huszár Zoltán                                                        Kristóf Andrea  

        polgármester                                                             jegyző   

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

Kunfehértó, 2017. február ….. 



 

        Kristóf Andrea 

Jegyző  

 

 

1. melléklet  

 

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

 

 

(1) Óvodai tízórai        65,- Ft/fő/nap 

 

(2) Óvodai ebéd       185,- Ft/fő/nap 

 

(3) Óvodai uzsonna        65,- Ft/fő/nap 

 

(4) Általános iskolai tízórai                  58,- Ft/fő/nap 

 

(5) Általános iskolai ebéd     209,- Ft/fő/nap  

  

(6) Általános iskolai uzsonna     58,- Ft/fő/nap  

 

 

Az intézményi térítési díj ÁFA-t nem tartalmaz 


