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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
13/2022. (III. 28.) onkormanyzati rendelete

az intezmenyi gyermeketkeztetes teritesi dijairol
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete a gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi
igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny 29. § (1) bekezdesben kapott felhatalmazas alapjan, a
Magyarorszag helyi bnkonnanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) bekezdes 11.
pontjaban es a gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny 151.
§ (2f) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva a kbvetkezoket rendeli el:

1. § A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukbdo ovodaban,
valamint - a fovarosi onkormanyzat sajat tulajdonaban allo ingatlanban mukbdo nevelesi-oktatasi
intezmeny kivetelevel - Budapest Fovaros VIII. keriilet kbzigazgatasi teriileten a kbznevelesi fenntarto
altal fenntartott nevelesi-oktatasi intezmenyben, illetve szakkepzb intezmenyben termeszetbeni
ellataskent a gyermek eletkoranak megfelelben biztositott gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi
dijanak bsszeget intezmenyi gyermeketkeztetes tipusonkent a rendelet 1. melleklete tartalmazza.
2. § (1) Az ellatottak az etkeztetest
a) napi egyszeri alkalommal ebed elfogyasztasra,
b) napi ketszeri alkalommal, tfzorai es ebed elfogyasztasra vagy
c) napi haromszori alkalommal, tizdrai, ebed es uzsonna elfogyasztasara
vehetik igenybe.
(2) A napi etkezes lemondasara a lemondassal erintett napot megelbzb munkanapon 9 oraig van
lehetbseg, a lemondast a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjdleti Kbzpont fele kell jelezni
az intezmenyekben kifiiggesztett tajekoztatoban szereplb telefonszamon. A hatariddben tbrtenb
lemondas jovairasra kertil a kbvetkezb befizetesnel.
(3) A hatariddben le nem mondott etkezes kdltsege az etkeztetesi szolgaltatast igenylot terheli.
3. § Ez a rendelet 2022. aprilis 1-jen lep hatalyba.
4. § Hatalyat veszti a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott dvodakban, valamint az
allami intezmenyfenntarto kbzpont altal fenntartott Budapest Fovaros VIII. keriileti iskolakban
alkalmazott etkezesi teritesi dijakrdl szolo 13/2013. (III. 28.) onkormanyzati rendelet.

Budapest, 202:

1. melleklet a 13/2022. (III. 28.) onkormanyzati rendelethez

Intezmenyi gyermeketkezes
tipusa

Intezmenyi teritesi dij
osszege/nap (netto osszeg)
normal

Intezmenyi teritesi dij
osszege/nap (netto
osszeg)

dietas
Ovoda egesz napos

335 Ft

415 Ft

tizorai

70 Ft

85 Ft

ebed

195 Ft

245 Ft

uzsonna

70 Ft

85 Ft

415 Ft

525 Ft

tizorai

85 Ft

110 Ft

ebed

245 Ft

305 Ft

uzsonna

85 Ft

110 Ft

430 Ft

535 Ft

Ebbol:

Altalanos iskola also
tagozat egesz napos
Ebbol:

Altalanos iskola felso
tagozat egesz napos
Ebbol:
tizorai

80 Ft

100 Ft

ebed

270 Ft

335 Ft

uzsonna

80 Ft

100 Ft

305 Ft

420 Ft

Kozepiskola

ebed
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INDOKOLAS
az intezmenyi gyermeketkeztetes teritesi dijairol
sz61613/2022. (III. 28.) onkormanyzati rendelethez
Altalanos indokolas

A gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny 151. § (2f)
bekezdese alapjan a gyermeketkeztetest biztosito telepiilesi onkormanyzatnak meg kell allapitania az
intezmenyi teritesi dijat.

Reszletes indokolas
az 1. §-hoz

A gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijainak osszegeit (az elelmezes netto nyersanyagkoltsegenek
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatalybalepeset megelozo napon iranyado netto osszegeit) a
Rendelet 1. melleklete tartalmazza. Az intezmenyi teritesi dijak emelesere az elelmezes
nyersanyagkoltsegenek emelkedese ellenere 2022. junius 30. napjaig nem kerulhet sor a
veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny 147. § (1)
bekezdese alapjan.
a 2. §-hoz
Tartalmazza, hogy mely etkeztetesek vehetdek igenybe, tovabba a napi etkezesek lemondasanak
szabalyait.

a 3. §-hoz

Hatalyba leptetd rendelkezest tartalmaz.
a 4. §-hoz
A korabbi hasonlo targyu rendelet hatalyon kivul helyezese indokolt az uj rendelet elfogadasaval.

Allasfoglalas az indokolas kozzetetelerol
A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 18.§ (1) bekezdese alapjan a jogalkoto allaspontja az,
hogy az indokolas kozzeteheto.
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