
 
Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, és az ezekhez 

kapcsolódó térítési díjakról szóló 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint 151. § (2f) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról, és az ezekhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 24/2017. (IX. 
28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 

Farkas Éva Erzsébet s. k.  
polgármester 

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k. 
jegyző 

 
 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2022. január 19-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2022. január 20-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2022. január 20.  
 
         

               dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta 
                                                                                                         jegyző  



 
1. melléklet  2/2022. (I.20.) 
önkormányzati rendelethez 

 
 

A személyes gondoskodást nyújtó  
intézményi ellátások 

intézményi térítési díjai 
 
1./ Bölcsőde 
Kettő bölcsőde 2021. évi önköltsége: 155.065.587,- Ft. 
Egy ellátottra jutó önkormányzati hozzájárulás összege: 1115,- Ft/fő/nap. 
Időszakos gyermekfelügyelet: 315,- forint/óra. 
Bölcsőde gondozási díja: 105,- forint /nap. 
 
Bölcsőde gyermekétkeztetés intézményi nettó térítési díja 
 

- reggeli      64,- Ft/fő/nap 
- tízórai      30,- Ft/fő/nap 
- ebéd                267,- Ft/fő/nap 
- uzsonna      61,- Ft/fő/nap 
valamennyi étkezés együttes összege:       422,- Ft/fő/nap 

 
2./ Óvoda : 

- tízórai               106,- Ft/fő/nap 
- ebéd                331,- Ft/fő/nap 
- uzsonna               101,- Ft/fő/nap 
valamennyi étkezés együttes összege:       538,- Ft/fő/nap 

 
3./ Általános iskola 1-4. osztályos: 

- tízórai               114,- Ft/fő/nap 
- ebéd                359,- Ft/fő/nap 
- uzsonna               109,- Ft/fő/nap 
valamennyi étkezés együttes összege:       582,- Ft/fő/nap 

 
4./ Általános iskola 5-8. osztályos: 

- tízórai               122,- Ft/fő/nap 
- ebéd                402,- Ft/fő/nap 
- uzsonna               114,- Ft/fő/nap 
valamennyi étkezés együttes összege:       638,- Ft/fő/nap 

 
5./ Középiskola: 

- reggeli               185,- Ft/fő/nap 
- tízórai              185,- Ft/fő/nap  
- ebéd                400,- Ft/fő/nap 
- uzsonna              191,- Ft/fő/nap 
- vacsora               191,- Ft/fő/nap 
valamennyi étkezés együttes összege:      1152,- Ft/fő/nap. 

 
 
Ezen térítési díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
 


