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 15/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

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

5/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel, a 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 

Budapest, XVIII. kerület 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 (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 
(továbbiakban: Alaprendelet) 2. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:  

„gyermekétkeztetés vonatkozásában a kerületi önkormányzat által fenntartott bölcsődei-
oktatási-nevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban résztvevőkre”. 
2. § Az Alaprendelet 17. §-ának szövege az alábbiakra módosul: 

„(1) Gyermekétkeztetés esetén a megállapított intézményi térítési díjat a jövedelmi 
viszonyoktól függetlenül csökkenteni kell 

a) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén az intézményi 
térítési díj 50%-ával,  

b) három vagy többgyermekes családnál gyermekenként az intézményi térítési díj 
50%-ával, 

c) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló esetén az intézményi térítési díj 
50%-ával. 
(2) Az (1) a) pontban meghatározott támogatásban részesülő bölcsődés és óvodás 

gyermek esetén az étkezés térítésmentes. 
(3) A kollégiumi, externátusi ellátásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi 

térítési díj 30 százalékát kedvezményként kell biztosítani.” 
3. § Az Alaprendelet 17/A §-a hatályát veszti.  
4. § Az Alaprendelet 21. §-a az alábbiak szerint változik: 

„Az intézményi térítési díj: 
(1) Bölcsődei négyszeri étkezés igénybevétele esetén: 280 Ft/fő/étkezési nap 
(2) Óvodai étkezés esetén: 190 Ft/fő/étkezési nap 
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(3) a) Általános iskolában háromszori étkezés igénybevétele esetén: 250 Ft/fő/étkezési nap 
b) Általános iskolában egyszeri étkezés igénybevétele esetén: 170 Ft/fő/étkezési nap 

(4) Gimnáziumi étkezés esetén: 200 Ft/fő/étkezési nap.” 
5. § Az Alaprendelet 21/A §-a hatályát veszti. 
6. § Az Alaprendelet 22. § (4) bekezdése a következőképpen módosul: 
„Amennyiben az intézményi és a személyi térítési díj fizetésére kötelezett személy a 

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. § Jelen rendelet 2., 3., 4. és 5. §-a 2004. március 29-én, további rendelkezései a kihirdetés 
napján lépnek hatályba.  
Budapest, 2004. február 26. 

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A vonatkozó rendelet hatályát, a fizetendő térítési díjakat új filozófia alapján határozza meg.  

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz: A rendelet hatályát kiterjeszti valamennyi önkormányzati fenntartású oktatási-
nevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező személyre. 

2. §-hoz: A jogszabályi kedvezmények rövid összefoglalását adja. 
3. §-hoz: A régi eljárás leírását törli. 
4. §-hoz: Az új számítási módszer szerint adja meg a kiinduló értékeket. 
5. §-hoz: A régi számítási eljárás finomítását törli. 
6. §-hoz: A szöveget a változtatásokhoz kell igazítani. 
7. §-hoz: A hatályba léptetés idejét rögzíti. 

Budapest, 2004. február 26. 

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

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. március 02. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
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