
69/1997.(XII.29.) sz. önk. rendelet

a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról*

Budapest Józsefváros Önkormányzat  Képviselő-testülete (a továbbiakban képviselő-testület) a helyi  
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján, valamint a 2/1994. (I.30.) NM 
és a 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet figyelembevételével a józsefvárosi óvodákban, iskolákban el-
látottak étkezési térítési díjáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő azon óvodákban el-
helyezett gyermekekre és iskolai ellátottakra, akik a 2. §-ban meghatározott étkeztetést igénybe veszik.

2.§

A térítési díj fizetésére kötelezettek köre:

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása sze-
mélyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes 
képviselő köteles.
Az ellátottak az étkeztetést igénybe vehetik:

• napi egyszeri alkalommal - ebéd
• napi reggeli + ebéd elfogyasztása esetén
• napi háromszori alkalommal (reggeli + ebéd + uzsonna)
• 1

3. §

A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke

A térítési díj fizetés mértékének alapja:
(1) A gyermek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelme-

* A 44/1998.(XII.14.) sz. 59/1999. (XII.24.) , a 46/2000. (XII. 29.) sz. , a 44/2001. (XII. 14.),  a 47/2002. (XII. 
29) sz.,  a 67/2003.(XII.17.) sz., a 3/2004.(I.28.) sz. , az 50/2004.(XII.15.) ök. sz. , a 65/2005.(XII.20.) ök. sz., a 
40/2006.(X,20.) ök.sz., az 55/2007.(IX.18.) ök.sz., a 23/2008.(III. 18.) ök.sz., a 14/2009.(III.20.) ök.sz., a 
29/2009.(VII.03.) ök.sz., a 16/2011.(III.21.) sz., a 80/2011.(XII.22.) sz. , a 24/2012.(III.29.) sz.  rendeletekkel 
egységes szerkezetben.
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 13/2013.(III.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
2013. ÁPRILIS 1-TŐL.
1 A negyedik jelzés tartalmát a  44/2001. (XII. 14.) sz.  önk. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.



zés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

 (2) A személyi térítési díj az (1) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt ösz-
szegének és az igénybe vett étkezések számának szorzata.

(3) A dolgozók, amennyiben igénybe veszik az étkeztetést, a mindenkori teljes eladási árat kötelesek  
fizetni.

(4) Az alkalmazandó napi személyi térítési díjat e rendelet melléklete tartalmazza.

4.§

A térítési díj fizetési kedvezmények2

5.§

 (1)3 
(2)4 
(3)5 

2 A 4.§. (1)-(3) bekezdéseit hatályon kívül helyezte a 67/2003.(XII.17.) ök. sz. rendelet 3.§-a.
3 Módosította az 59/1999.(XII.24.) sz. önk. rendelet 1. §-a, hatálybalépés napja: 1999. XII. 24., majd hatályon 
kívül helyezte a 47/2002. (XII. 27. sz. önk.rendelet. 3. §-a. Hatályos a kihirdetés napjától.
4 Módosította a 46/2000. (XII. 29.) sz. önk. rendelet 2. §-a, hatályos 2001. január 1, majd a 44/2001. (XII. 14.) 
sz. önk. rendelet 2. § (1) bekezdése 2002. február 3. napjával hatályon kívül helyezte
5 Beiktatta a 44/2001. (XII. 14.) sz. önk. rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2002. február 4-től, majd hatályon 
kívül helyezte a 47/2002. (XII. 27. sz. önk rendelet. 3. §-a. Hatályos a kihirdetés napjától.



A rendelet 1. sz. melléklete6

Napi étkezési személyi térí-
tési díjak bruttó összege 

Napi étkezési bruttó eladási 
ár 

Óvoda egész napos 
(táplálékallergiás is) 349 Ft 580 Ft

Ebből:

tízórai 47 Ft 88 Ft

ebéd 258 Ft 404 Ft

uzsonna 44 Ft 88 Ft

Általános iskola egész 
napos 462 Ft 744 Ft

Ebből:

tízórai 71 Ft 107 Ft

ebéd 320 Ft 531 Ft

uzsonna 71 Ft 106 Ft

6 A mellékleteket módosította a 67/2003.(XII.17.) ök. sz. rendelet 1-2.§-ai. Az 1. sz. melléklet 2005. január 31-
én hatályát veszti és helyébe az 50/2004.(XII.15.) ök. sz. rendelet 1. sz. melléklete lép. Rendelkezéseit 2005. feb-
ruár 1-től kell alkalmazni. Majd módosította a 65/2005.(XII.20.) ök. sz. rendelet 2.§-a, amely hatályos 2006. fe-
buár 1-től, majd módosította a 40/2006.(X.20.) ök. sz. rendelet 1.§-a, az 59/2006.(XII.15.) ök. sz. rendelet 1.§-a, 
majd módosította az 55/2007.(IX.18.) ök.sz. rendelet 1.§-a, a 23/2008.(III. 18.) ök.sz. rendelet 1.§-a, a 14/2009.
(III.20.) ök.sz. rendelet 1. §-a, a 29/2009.(VII.03.) ök.sz. rendelet 1. §, a 16/2011.(III.21.) ök.sz. rendelet 1. §., 
hatályos 2011. március 31-től, majd módosította a 80/2011.(XII.22.) sz. önk. rendelet 1. §, hatályos 2012. jan. 1-
től.. Majd módosította a 24/2012.(III.29.) sz. rendelet 1. §. Hatályos 2012. április 1-től.
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A rendelet 2. sz. melléklete7

7 A 2. sz. mellékletet hatályon kívül helyezte a 65/2005.(XII.20.) ök. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 2006. február 
1-től.


