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 5/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési 
díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló - 

38/2003. (IX. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel és a 35/2003. (VIII. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel módosított - 27/2003. (VII. 01) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) 29. § 
(1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés 
önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, és térítési díjairól, 
valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló módosított 27/2003. (VII. 
01.)  Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Alaprendelet) 13. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A személyi térítési díjat a kötelezett az intézmény szakmai vezetőjének írásbeli értesítése után 
köteles megfizetni a szolgáltatást nyújtó intézmény elszámolási számlájára. Az intézmény 
szakmai vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 
30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díj összegéről. Ingyenes ellátásban 
kell részesíteni a jogosultat, ha a térítésidíj-fizetésre kötelezett jövedelemmel nem 
rendelkezik. 

2. § Az Alaprendelet 17. §-ának szövege az alábbiakra módosul: 
(1) Gyermekétkeztetés esetén a megállapított intézményi térítési díjat normatív 

kedvezménnyel kell csökkenteni a jövedelmi viszonyoktól függetlenül: 
(2) a rendszeres támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 

50 százalékával,  
(3) három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 

százalékával, 
(4) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 

százalékával, 
(5) az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban részesülő óvodás gyermek után az 

intézményi térítési díj további 50 százalékával 
(6) az Önkormányzat az (2), (3), (4) bekezdésben felsorolt normatív kedvezménnyel 

csökkentett intézményi térítési díjakat további 2 százalékkal csökkenti a jelen rendelet 
hatálya alá tartozó személyek esetében. 

(7) A kollégiumi, externátusi ellátásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi 
térítési díj 30 százalékát kedvezményként kell biztosítani.  
3. § Az Alaprendelet az alábbi 17/A §-sal egészül ki: 
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A 17. § (2)-(6) bekezdésben foglaltak a továbbiakban normatív kedvezménynek 

minősülnek. 
4. § Az Alaprendelet 21. § az alábbiak szerint változik: 

(1) Óvodai étkeztetés esetén:                                                                        79 Ft/fő/étk.nap 
(2) Általános iskolai étkeztetés esetén:   

a) alsó tagozatosoknak egyszeri étkezés igénybevétele esetén:                89 Ft/fő/étk.nap 
b) alsó tagozatosoknak háromszori étkezés igénybevétele esetén:         100 Ft/fő/étk.nap  
c) felső tagozatosoknak egyszeri étkezés igénybevétele esetén:               96 Ft/fő/étk.nap 
d) felső tagozatosoknak háromszori étkezés igénybevétele esetén:        107 Ft/fő/étk.nap 

(3) Gimnáziumi étkeztetés esetén:                                                                73 Ft/fő/étk.nap 
5. § Az Alaprendelet az alábbi 21/A §-sal egészül ki: 

(1) A 17. §-ban meghatározott kedvezményeken túl az Önkormányzat további 
kedvezményeket nyújt valamennyi önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési 
intézményben 

- a rendszeres támogatásban részesülő gyermek és tanuló után, 
- három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, 
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után 

(2) Óvodai étkeztetés esetén:                                                                    6 Ft/fő/étk.nap 
(3) Általános iskolai étkeztetés esetén: 

a) alsó tagozatosoknak egyszeri étkezés igénybevétele esetén:          16 Ft/fő/étk.nap 
b) alsó tagozatosoknak háromszori étkezés igénybevétele esetén:     19 Ft/fő/étk.nap  
c) felső tagozatosoknak egyszeri étkezés igénybevétele esetén:         20 Ft/fő/étk.nap 
d) felső tagozatosoknak háromszori étkezés igénybevétele esetén:    22 Ft/fő/étk.nap 

(4) Gimnáziumi étkeztetés esetén:                                                          13 Ft/fő/étk.nap 
6. § Az alaprendelet 22. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik: Amennyiben az 

intézményi és a személyi térítési díj fizetésére kötelezett személy az önkormányzat által 
nyújtott általános kedvezményekkel és az intézményvezető által nyújtott egyéni 
kedvezményekkel együtt sem képes a fennmaradó térítési díj megfizetésére, akkor az 
intézményvezető javasolja a polgármesternek további kedvezmények engedélyezését. 
Javaslatát a Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodán egyéni méltányossági 
kérelem formájában kell benyújtani.  

7. § (1) A jelen rendelet 4. § és 5. §-a 2004. március 1. napján, további rendelkezései a 
rendelet kihirdetése napján lépnek hatályba. 

(2) Az alaprendelet jelen rendelettel nem módosított rendelkezései változatlan 
tartalommal maradnak hatályban. 

 
Budapest, 2004. január 29. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó jogharmonizációs feladatok miatt  
változtatást igényel a térítési díj fizetésre kötelezettség módja, tekintettel arra, hogy a 
Gyermekvédelmi törvény nem engedi mérlegelni az önkormányzatoknak a jövedelem 
definiálásának körét. A Gyermekvédelmi törvény  a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvényre utal vissza, ahol negatív taxációval sorolják fel a jövedelem fogalmat. A 
két törvény összefüggéseinek átvizsgálása, valamint a szociális ellátásokra vonatkozó 
Alkotmánybírósági döntések alapján a kedvezményezetti kör semmilyen formában nem 
szűkíthető. Az Alaprendeletben korábban nem szabályoztuk a kollégiumi, valamint az 
externátusi elhelyezésekre vonatkozó rendelkezéseket, tekintettel arra, hogy a kerületben ilyen 
intézményi forma nem működik.  

Részletes indokolás 

1. §-hoz A rögzített változás a magasabb szintű jogszabályi követelményekkel összhangban 
került megállapításra, tekintettel arra, hogy a Gyermekvédelmi törvény a Személyi 
jövedelemadóról szóló törvényre utalva negatív taxációval határozza meg a jövedelem 
fogalmát, melytől eltérni nem lehet. Az így figyelembe vehető jövedelmi viszonyok 
tekintetében és az erre épülő ingyenes szolgáltatás megállapításának tekintetében az 
önkormányzatnak mérlegelési jogköre nincs. 

2. §-hoz A módosítás megfelelő alkalmazásához szükséges az Alaprendelet teljes 17. §-
ának megszövegezése. A (7) bekezdés azért került megállapításra, mert a kollégiumi és 
externátusi ellátásban részesülők után biztosítani kell a normatív támogatás körét. A 
kerületben ilyen ellátási forma nem működik, de a Gyermekvédelmi törvénnyel összhangban 
szükséges a szabályozás.  

3. §-hoz A könnyebb alkalmazás érdekében meghatározásra és felsorolásra kerültek a 
normatív kedvezmények.  

4. §-hoz (1)-(2)-(3) bekezdését elsősorban az élelmiszerek árát is érintő ÁFA emelés tette 
szükségessé. A normatív támogatás így összhangban áll a kerületi gyermekétkeztetés korábbi 
támogatásának elveivel és mértékével. 

5. §-hoz A rendelet alapján normatív kedvezményben részesülők részére az Önkormányzat 
meghatározott feltételek megléte esetén további kedvezményeket kíván biztosítani. 

6. §-hoz (4) bekezdését az iroda elnevezésének megváltozása tette szükségessé. Az iroda 
elnevezése 2004. január 1-től Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda. 

7. §-hoz A hatályba lépés napját állapítja meg, avval a differenciálással, hogy az intézményi 
térítési díjak csak március 1. napjával változnak. Az egyéb rendelkezések hatályba lépésének 
napját figyelemmel a befizetések időpontjára határoztuk meg. 
 
Budapest, 2004. január 29. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. február 3. 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
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Gyermekétkeztetés 2004. évi térítési díjai 
 

 
Intézmény 

megnevezése 

 
2003.XI.1-

2003.XII.31. 

 
2004.I.1. 

2004.II.29. 

 
2004.I.1-

2004.II.29.   50 
%-os norm. 

kedv. 

2004. I. 1-
2004.II.29.   50 

%-os norm. 
kedv.  + 2 % 
önk. támog. 

 
2004.III.1-
2005.III.6. 

 
Normatív 

kedvezmény 

 
2
2  

Ke  

 
  

Óvoda         
intézményi ár 301 308   324    

támogatás 62 69 157 165 79 168   
fizetendő 239 239 151 143 245    

Alsós napközi         
intézményi ár 383 394   414    

támogatás 78 89 202 210 100 215   
fizetendő 305 305 192 184 314    

Felsős napközi         
intézményi ár 390 401   421    

támogatás 86 97 206 214 107 219   
fizetendő 304 304 195 187 314    

Alsós ebéd         
intézményi ár 263 270   284     

támogatás 71 78 138 144 89 148   
fizetendő 192 192 132 126 195    

Felsős ebéd         
intézményi ár 270 277   291    

támogatás 79 86 142 148 96 151   
fizetendő 191 191 135 129 195    

Gimn.ebéd         
intézményi ár 296 304   319    

támogatás 55 63 156 162 73 166   
fizetendő 241 241 148 142 246    
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