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Baracs Község Önkormányzata 

  2427 Baracs, Táncsics u. 27. 

  Telefon: 06 25 521 010 
  KRID: 602212712 
  phbaracs@baracs.hu  

 
   

 

TÁJÉKOZTATÁS 

a 2022 / 2023-as nevelési év bölcsődei és óvodai intézményi  
gyermekétkezés térítési díjáról 

 
 
Tisztelt Szülők! 
 
 

I. Számlázás, befizetés rendje: 
 
A 2022 / 2023-as nevelési évben is a bölcsődei és óvodai étkezési térítési díjak 
számlázása – azon szülők esetében, akik jogszabály alapján nem jogosultak ingyenes 
étkezés igénybevételére – havi utólagos elszámolás alapján történik. 
 
Kérjük, gyermekeik esetleges hiányzását, s ennek vonatkozásában az intézményi 
étkezés lemondását mielőbb jelezni szíveskedjenek a bölcsődében vagy az óvodában az 
Intézményvezető által meghatározott szabályok szerint és elérhetőségeken. 
 
A számla az étkezési hónapot követő hónapban kerül kiállításra a ténylegesen igénybe 
vett étkezési napok száma alapján. A számla e-mail útján, és papír alapon is megküldésre 
kerül a Szülők részére. Kérjük, a teljesített étkezési napok alapján kiállított számla 
végösszegét a megjelölt intézményi bankszámlaszámra, a számlasorszám, vagy a 
gyermek nevének feltüntetésével a fizetési határidőn belül pénzügyileg – banki 
átutalással vagy készpénzes befizetéssel - kiegyenlíteni szíveskedjenek. 
 
Azon szülők esetében, akiknek nincs lehetőségük a banki átutalásra, azok számára 
készpénzes befizetési lehetőséget is biztosítunk az alábbi befizetési napokon a Baracsi 
Polgármesteri Hivatal Pénztárában: 
 
Hétfő, Szerda:  8.00 – 16.00 óráig 
Csütörtök, Péntek:  8.00 – 12.00 óráig 
 
 
  



Oldal 2 / 2 
 

 
 

II. Térítési díj rendelet módosítása, szolgáltató változása: 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket továbbá, hogy a bölcsődei és az óvodai intézményi 
gyermekétkezést a Gino Konyhája Kft. biztosítja. 
 
 
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a bölcsődei étkeztetés és 
gondozás térítési díjairól szóló 11/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete értelmében 
2022.10.01. napjától kezdődő hatállyal a bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés 
térítési díja az alábbiak szerint alakul: 
 

Bölcsődei négyszeri étkezés 1080 Ft/fő/nap 
 
 
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó intézményi térítési díjakról szóló 8/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendeletének 
2022.11.01. napjától kezdődő hatállyal történő módosítása értelmében az óvodai 
intézményi gyermekétkeztetés térítési díj az alábbiak szerint alakul: 
 

Óvodai háromszori étkezés 950 Ft/fő/nap 
 
 
 
 
 
Baracs, 2022.10.05. 
 
 

Baracs Község Önkormányzata 


