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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

29/2020. (VI. 03.) önkormányzati rendelete
*
 

 

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati  

rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere – a koronavírus 

elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése, és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11.a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 

45. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a 

következő rendelet alkotja: 

 

1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 26/A. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(10) A koronavírus járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetre tekintettel 

folyósított támogatás addig nyújtható, ameddig a költségvetésben erre a célra elkülönített 

keret ki nem merül.” 

 

 

2. § A Rendelet 23/B. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„23/B. § (2) A támogatás mértéke  

a.) amennyiben az igénybe vevő ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésben 

nem részesül:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

* RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 10/2015 (III.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE. 



az étkeztetést igénybe vevő  

intézménye: 
az étkezés típusa 

a támogatás 

összege/igénybe vett 

adag/Ft/nap 

óvoda  

 

Tízórai 42,63 

Diétás tízórai 64,22 

Ebéd 3,22 

Diétás ebéd 65,45 

Uzsonna 45,33 

Diétás uzsonna 66,92 

   

általános iskola alsó tagozat  Tízórai 41,72 

Diétás tízórai 69,66 

Ebéd 6,95 

Diétás ebéd 84,42 

Uzsonna 41,72 

Diétás uzsonna 69,66 

   

általános iskola felső tagozat  Tízórai 35,37 

Diétás tízórai 60,77 

Ebéd 37,43 

Diétás ebéd 122,52 

Uzsonna 35,37 

Diétás uzsonna 60,77 

   

középiskola  Ebéd 81,88 

Diétás ebéd 229,20 

 

b.) amennyiben az igénybe vevő 50%-os mértékű kedvezményes gyermekétkeztetésben 

részesül:  

az étkeztetést igénybe vevő  

intézménye: 
az étkezés típusa 

a támogatás 

összege/igénybe vett 

adag/Ft/nap 

óvoda  Tízórai 21,315 

Diétás tízórai 32,11 

Ebéd 1,61 

Diétás ebéd 32,725 

Uzsonna 22,665 

Diétás uzsonna 33,46 

   

általános iskola alsó tagozat  Tízórai 20,860 

Diétás tízórai 34,830 

Ebéd 3,475 

Diétás ebéd 42,210 

Uzsonna 20,860 

Diétás uzsonna 34,830 

   

általános iskola felső tagozat Tízórai 17,685 

Diétás tízórai 30,385 

Ebéd 18,715 

Diétás ebéd 61,260 

Uzsonna 17,685 



Diétás uzsonna 30,385 

   

középiskola esetében Ebéd 40,940 

Diétás ebéd 114,600 

 

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

 

4. § E rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezéseket 2020. június 2. napjától kell alkalmazni.  

 

Budapest, 2020. június 03. 

 

 

 

 

 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Pikó András 

 jegyző polgármester 
  



a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 29/2020. (VI. 03.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

1. Általános indokolás 

 

A módosító rendelet a következők szerint változtat a pénzbeli és természetbeni, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 

10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain. 

 

2. Részletes indokolás 

 

az 1. §-hoz 

A Rendeletben foglalt koronavírus járványra tekintettel benyújtható rendkívüli települési 

támogatás benyújtási határidejének meghosszabbítása. 

a 2. §-hoz 

A Rendeletben foglalt étkeztetési támogatás összegének megváltoztatása, tekintettel arra, 

hogy új közétkeztetési szolgáltatási szerződés került aláírásra, mely 2020. június 2. napján lép 

hatályba. 

a 3. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

a 4. §-hoz 

A támogatás mértékéről szóló rendelkezések alkalmazására vonatkozóan állapít meg 

rendelkezést. 

 

 

 

 

 

 


