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49/2006. (VII. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

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

5/2006. (II.07.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel,3/2005. (II. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, 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 a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt) 29. § (1)–(2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az alábbiak 
szerint módosítja 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 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
21. § Az intézményi térítési díj 

(1) Bölcsődei négyszeri étkezés igénybevétele esetén: 292 Ft/fő/étkezési nap 
(2) Óvodai étkezés esetén: 223 Ft/fő/étkezési nap.  
(3) a) Általános iskolában háromszori étkezés igénybevétele esetén: 293 Ft/fő/étkezési 

nap 
b) Általános iskolában egyszeri étkezés igénybevétele esetén: 200 Ft/fő/étkezési nap 

(4) Gimnáziumi étkezés esetén: 230 Ft/fő/étkezési nap.  
2. § A rendelet 22. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

(7) A Budapest XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) tanulói részére az étkezést az 
Önkormányzat térítésmentesen biztosítja.   

Záró rendelkezések 

3. § (1) Jelen rendelet rendelkezései 2006. szeptember 1. napján lépnek hatályba. 
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

 Budapest, 2006. július 25. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Jelen rendelet módosításait az Országgyűlés 2006. július 10-én elfogadott T/231. sz. az 
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat életbelépése tette 
indokolttá. Ezen törvényjavaslat rendelkezik az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi 
LXXIV. törvény módosításáról, amely szabályozza a különböző szolgáltatások adómértékét, 
így szükségessé vált a hatályban lévő rendelet módosítása. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: Az 1992. évi LXXIV. törvény jogszabály változása indokolja a módosítás 
életbeléptetését, amely paragrafus már a  2006. szeptember 1. napjától érvényes 
gyermekétkeztetés térítési díjait tartalmazza. 

2. §-hoz: Rendeleti szinten kerül szabályozásra az Önkormányzat által biztosított 
térítésmentes étkeztetés a SOFI tanulói számára.  

3. §-hoz: Jelen rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
Budapest, 2006.július 25. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 
 
 


