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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 

30/2020. (VI. 03) önkormányzati rendelete
*
 

 

 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban 

alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 

92. § (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 11. és 11a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet 

alkotja meg: 

 

 

1. § A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban 

alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

3. § E rendelet 1. mellékletében foglalt rendelkezéseket 2020. június 2. napjától kell 

alkalmazni.  

 

 

Budapest, 2020. június 03. 

 

 

 

 

 

 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Pikó András 

 jegyző polgármester 

  

                                                

* RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 13/2013 (III.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE. 



1. melléklet 30/2020. (VI. 03.) önkormányzati rendelethez 

 

intézményi gyermekétkezés 

típusa 

intézményi térítési díj 

összege/nap 

normál 

intézményi térítési díj 

összege/nap 

diétás 

Óvoda egész napos 424,18 Ft 529,59 Ft 

Ebből:   

 tízórai 87,63 Ft 109,22 Ft 

 ebéd 248,92 Ft 311,15 Ft 

 uzsonna 87,63 Ft 109,22 Ft 

Általános iskola alsó 

tagozat egész napos  
 529,59 Ft  662,94 Ft 

Ebből: 

   tízórai 

   ebéd 

   uzsonna 

 

 

109,22 Ft 

311,15 Ft 

109,22 Ft 

 

137,16 Ft 

388,62 Ft 

137,16 Ft 

Általános iskola felső 

tagozat egész napos  
547,37 Ft 683,26 Ft 

Ebből: 

   tízórai 

   ebéd 

   uzsonna 

 

 

102,87 Ft 

341,63 Ft 

102,87 Ft 

 

128,27 Ft 

426,72 Ft 

128,27 Ft 

Középiskola 

            ebéd 

 

386,08 Ft 

 

 

533,40 Ft 

 

 

 

  



 

INDOKOLÁS 

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi 

iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 30/2020. (VI. 03.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

  

1. Általános indokolás 

A módosító rendelet a következők szerint változtat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 

által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 

13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain. 

 

Részletes indokolás 

 

az 1. §-hoz 

 

A rendelet mellékletét módosítja az aktuális árak alapul vételével. 

 

a 2. – 3. §-hoz 

  

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

 

 


