41/2000. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet
a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 48/1998.(XII.22.)
számú rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a Gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§. (1)-(2) bekezdésében
foglalt felhatalmazása alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül a
gyermekétkeztetés önkormányzati támogatására vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja a
48/1998.(XII.22.) számú rendeletét -a továbbiakban: Alaprendeletét.
1. §
Az Alaprendelet 6. § 1. pontjának az önkormányzat általános támogatásának az általános
iskolákra vonatkozó mértékét 30,-Ft/fő/étkezési napban határozza meg.
2. §
A rendelet egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
3. §
Jelen rendelet 2001. január 1. napjával lép hatályba.
B u d a p e s t , 2000. december 14.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

Általános indokolás
A téma felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a gyermekétkeztetés jelenlegi rendszere
működőképes. A helyi rendeletet 1998-ban alkottuk, összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal.
A rendelet alapján az Önkormányzat általános támogatást nyújt minden saját oktatási-nevelési
intézményben étkező számára. Az áremelkedések miatt a gyermekétkeztetést szolgáltató emelte a
szolgáltatásai árát, melyet eddig az alaprendelet változtatásaival az önkormányzat nem kompenzált.
Jelenleg azonban a szolgáltatási árak emelkedése az általános iskolák tekintetében olyan mértékű,
amely indokolttá teszi az önkormányzat általános kedvezményének növelését az általános iskolai
étkeztetés tekintetében.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Az Alaprendelet 6. § -ban található az önkormányzati általános kedvezmények.
Jelenleg a rendelet az általános kedvezmény mértékét az általános iskolai étkeztetés esetében 19
forint/fő/étkezési napban határozza meg. A gyermekétkeztetés szolgáltató az iskolai árakat 2001.
február 5-től 10 százaléknál magasabb mértékben kívánja emelni. Fővárosi viszonylatban a XVIII.
kerületben a hozzájárulás mértéke alacsonynak számít. Indokolt az általános iskolák tekintetében a
hozzájárulás mértékének növelése, mert így az áremelkedés nem kizárólag a szülőket sújtja.
2. §-hoz
Az óvodák és iskolák tekintetében egyelőre nem indokolt az általános kedvezmények
növelése, mert az óvodai étkeztetés tekintetében a vártnál kisebb lett a szolgáltató áremelése. A
gimnáziumi étkeztetésben pedig egyelőre nem történik áremelés. Az egyéb rendelkezések pedig
összhangban vannak a magasabb szintű jogszabályokkal, illetve az elosztási rendszer működőképes,
tehát változtatást egyelőre nem igényel.
3. §-hoz
A rendelet módosítás hatályba lépésének napja a szolgáltatóval történő egyeztetés
után 2001. január 1-vel indokolt, mert az áremelkedések ekkortól jelentkeznek a
gyermekétkeztetésben.
B u d a p e s t , 2000. december 14.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző
A rendelet kihírdetésének dátuma: 2000. december 19.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

