
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

23/2011. (VII.12. ) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 
2/2008.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-
(2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  94.  §  (1)-(2)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati  rendelet   1. melléklete  helyébe e rendelet  1. 
melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2011. július 7. 

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.

              címzetes főj e g y z ő

                 Ughy Attila s.k.

                      polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás

A rendelet módosítását az óvodai és iskolai étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak 
mértékének változása tette indokolttá.

Részletes indokolás
1. §-hoz: a rendelet mellékletéről rendelkezik.
A gyermekétkeztetés személyi térítési díjainak emelésére az ÁFA mértékének növekedése, 

a nyersanyagárak nagymértékű emelkedése, valamint az infláció miatt került sor.
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2. §-hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
A  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  rendelkezése  értelmében  a  jogszabály 

hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a 
jogszabály alkalmazására való felkészülésre. 

Tekintettel  arra,  hogy az óvodai és iskolai  étkeztetésért  fizetendő személyi  térítési  díjak 
mértéke változik, a megfelelő tájékoztatás érdekében a rendelet módosítása 2011. szeptember 
1. napján lép hatályba.

Budapest, 2011. július 7.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.

       címzetes főj e g y z ő

Ughy Attila s.k.

                            polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:  2011. július 12.

Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna
     Címzetes főjegyző 



1. melléklet a 23/2011. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelethez

1. A gyermekétkeztetés személyi térítési díjai:

1.1.  bölcsődei négyszeri étkeztetés igénybevétele esetén: 530.-  Ft
         
1.2.   óvodai étkezés esetén: 296.-  Ft       

1.3.  az általános iskolában háromszori étkezés igénybevétele esetén: 391.-  Ft

1.4.   az általános iskolában egyszeri étkezés igénybevétele esetén: 267.- 
Ft

          1.5.  gimnáziumi étkezés esetén: 309.- Ft

1.6.  ételérzékeny gyermekek étkeztetése esetén: 530.-  Ft

1.7.  óvodás gyermekek bölcsődei konyháról történő étkeztetése esetén: 350.-  Ft

2. A  Budapest  XVIII.  kerületi  SOFI  (Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) tanulóinak napi háromszori étkeztetése 
esetén az intézményi térítési díj összege 550.-  Ft

3. A Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató Központ szolgáltatásainak díjai:

3.1.   nyújtott nyitva tartás:  minden megkezdett óra: 600.- Ft (max.: 20.00 óráig)

3.2.   speciális házi tanácsadás, gondozás-nevelés, a gyermek max. 1 éves koráig:
  1.200.- Ft/óra

3.3.   időszakos gyermekfelügyelet: 
- minden megkezdett óra: 800.- Ft 
- napi 4 óra esetén: 600.- Ft/óra
- egész napra (nyitvatartási időn belül) : 3.200.- Ft  + igénybevett étkezés 

3.4.   szombati  gyermekfelügyelet:  minden  megkezdett  óra:  1.000.-  Ft  +  igénybevett 
étkezés

3.5.  „BABA HOTEL” szolgálat: 10.000.- Ft /24 óra/ + igénybevett étkezés

3.6.  BABA-MAMA Klub: 800.- Ft/óra

3.7.  nyári gyermekfelügyelet: 12.650.- Ft/hét/gyermek /teljes ellátással/

3.8.  hétvégi családi programok: 
 Szombat vagy vasárnap max. 4 óra időtartamban: 4.000.- Ft/család 5 főig

3.9.  az igénybevett étkezés esetén:
3.9.1. reggeli:     79.- Ft
3.9.2. tízórai:      27.- Ft
3.9.3. ebéd:       345.- Ft



3.9.4. uzsonna:    79.- Ft
3.9.5. a négyszeri étkezés összesen: 530.- Ft”








