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 3/2005. (II. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

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

15/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel, 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 egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvénnyel 
módosított, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt) 29. § (1)–(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
alábbiak szerint módosítja a a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 
és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló, többször 
módosított 27/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet). 

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„a) gyermekjóléti alapellátás vonatkozásában a Budapest XVIII. kerületében állandó 
lakóhellyel rendelkező, illetőleg életvitelszerűen tartózkodó: 

aa) magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem 
rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a 
magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, 

ab) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK  
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.” 

2. § A rendelet 20. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„20. § A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak 

kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó 
rendelkezések szerint létrejött – tanulói szerződése alapján már jogosult. A 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy 
más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy 
tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.” 

3. § A rendelet 21. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„21. § Az intézményi térítési díj: 
(1) Bölcsődei négyszeri étkezés igénybevétele esetén: 280 Ft/fő/étkezési nap 
(2) Óvodai étkezés esetén: 202 Ft/fő/étkezési nap 
(3) a) Általános iskolában háromszori étkezés igénybevétele esetén: 265 Ft/fő/étkezési 

nap 
b) Általános iskolában egyszeri étkezés igénybevétele esetén: 186 Ft/fő/étkezési nap 
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(4) Gimnáziumi étkezés esetén: 209 Ft/fő/étkezési nap.” 
 
 
 

4. § A rendelet 22. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„ (1) Az Önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága (átmeneti ideig keresőképtelen 

szülő, súlyos, tartós betegség a családban) alapján az intézményi és személyi térítési 
díjak megállapításánál is további kedvezményeket biztosíthat, amennyiben a gyermeket 
gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíjminimumot.” 

5. § (1) E rendelet rendelkezései – a (2) bekezdés kivételével - 2005. február 01. napján 
lépnek hatályba. 

(2) E rendelet 3. §-a 2005. március 07. napján lép hatályba. 
(3) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

Budapest, 2005. január 27. 

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

I N D O K O L Á S 

Általános indokolás 

A módosítás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt) személyi hatályának a közösségi joggal, valamint a külföldiek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvénnyel összhangban levő 
meghatározását célozza. Az 1612/68/EGK rendelet értelmében valamely tagállam másik 
tagállam területén foglalkoztatott állampolgára a hazai munkavállalókkal azonos szociális 
kedvezményeket élvez. Ennek a közösségi elvnek a megvalósítása érdekében szükségessé vált 
a Gyvt. személyi hatályát a fenti közösségi rendeletben meghatározott személyi körre 
kiterjeszteni, emiatt a rendelet hatályának kiterjesztése is szükségessé válik. 
A 2005. január elsején hatályba lépett, egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 
2004. évi CXXXVI. törvény kiegészíti a gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseket, 
emiatt az új szabályozásnak a rendeletben való átvezetése is szükségessé válik.  
A rendeletben megállapításra kerül a 2005. március 07-től hatályba lépő intézményi térítési 
díjszabás. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz A Gyvt. 2004. május elsejétől kiterjeszti a törvény hatályát a letelepedési vagy 
bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre; valamint a munkavállalók Közösségen 
belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendeletben meghatározott jogosulti körbe 
tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik, így ezt a rendeletben is át kell vezetni. 



MÓDOSÍTÓ  RENDELET 
Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (II.01.) 2008. február 1.-jétől 

 
2. §-hoz A 2005. január elsején hatályba lépett, egyes szociális tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény kiegészíti a gyermekétkeztetésre vonatkozó 
rendelkezéseket, emiatt az új szabályozásnak a rendeletben való átvezetése is szükségessé 
válik. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, 
vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. 

3. §-hoz Az önkormányzat és a gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató között hatályban 
lévő szerződés alapján a szolgáltatások árát a KSH által meghatározott mindenkori infláció 
mértékével emelni lehet, így szükségessé vált az 5%-os árnövekedés átvezetése a rendeletbe. 

4. §-hoz A térítési díj megállapításakor a méltányosságra okot adó helyzetek konkretizálása 
válik szükségessé. 

5. §-hoz Hatályba léptető rendelkezések. 

Budapest, 2005. január 27. 

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

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. február 01. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 


