A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2013. március 28.
Rimán Edina
jegyző
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete⃰
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII.
kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:
1.§1 A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
fenntartásában működő óvodákra, valamint – a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában
álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével – a tankerületi
központ és az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott Budapest
Főváros VIII. kerületi nevelési-oktatási intézményekre.
2.§ A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal
rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles. Az ellátottak az étkeztetést
igénybe vehetik:
a) napi egyszeri alkalommal ebéd elfogyasztásra,
b) 2napi tízórai és ebéd elfogyasztásra,
c) 3napi háromszori alkalommal (tízórai, ebéd, uzsonna).
3.§4 (1) Az étkeztetést igénybe vevő dolgozók a rendelet 1. melléklete szerinti napi étkezési
bruttó eladási árat kötelesek fizetni.
(2) Az alkalmazandó napi intézményi térítési díj alapját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3)5 A napi étkezések lemondására a lemondással érintett napot megelőző munkanapon 9.00
óráig van lehetőség, a lemondásokat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ felé kell jelezni a köznevelési intézményekben kifüggesztett telefonszámon. A
határidőben történő lemondások jóváírásra kerülnek a következő befizetésnél, a

⃰

Egységes szerkezetben a módosító 10/2014. (III.10.) számú önkormányzati rendelettel, a
44/2015.(X.29.) önk. rendelettel, a 18/2017. (V.18.) ör.-rel, az 57/2017. (XII.20.) ör.-rel, a 13/2018.
(VII.16.) ör.-rel, a 12/2019. (IV.30.) ör.-rel,
1
Módosította a 44/2015.(X.29.) önk. rendelet 1. §, hatályos 2015. november 1-től. Majd módosította a
18/2017. (V.18.) ör. 1. §, hatályos 2017. június 1-től.
2
Módosította a 18/2017. (V.18.) ör. 2. §, hatályos 2017. június 1-től.
3
Módosította a 18/2017. (V.18.) ör. 2. §, hatályos 2017. június 1-től.
4
Módosította a 44/2015.(X.29.) önk. rendelet 2. §, hatályos 2015. november 1-től.
5
Módosította a 13/2018. (VII.16.) ör. 1. §, hatályos 2018. július 17-től.
1

határidőben le nem mondott étkezések költségei az étkeztetési szolgáltatást igénylőket
terhelik.
4.§ Hatályát veszti a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban és
iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló 69/1997.(XII.29.) sz. önk. rendelet.
5.§ Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.
Budapest, 2013. március

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete6
intézményi térítési díj
összege/nap
normál

intézményi térítési díj
összege/nap
diétás

576,478 Ft

749,420 Ft

tízórai

133,642 Ft

173,734 Ft

ebéd

322,072 Ft

418,693 Ft

uzsonna

120,764 Ft

156,993 Ft

697,229 Ft

906,397 Ft

150,279 Ft
398,767 Ft
148,183 Ft

195,362 Ft
518,397 Ft
192,638 Ft

763,701 Ft

992,811 Ft

165,862 Ft
447,852 Ft
149,987 Ft

215,620 Ft
582,208 Ft
194,983 Ft

500,722 Ft

650,939 Ft

intézményi gyermekétkezés
típusa
Óvoda egész napos
Ebből:

Általános
iskola
tagozat egész napos
Ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna

alsó

Általános
iskola
tagozat egész napos
Ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna

felső

Középiskola
ebéd

étkeztetést igénybe vevő dolgozó

Felnőtt intézményi dolgozó

Napi étkezési bruttó eladási ár
Normál

Diétás

1 943,59 Ft

2 526,667 Ft

411,06 Ft

534,378 Ft

1 131,63 Ft

1 471,119 Ft

400,90 Ft

521,170 Ft

Ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna

6

Módosította a 10/2014. (III.10.) számú önkormányzati rendelet 1. §, hatályos 2014. március 14-től.
Majd módosította a 44/2015.(X.29.) önk. rendelet 3. §, hatályos 2015. november 1-től.Majd
módosította a 18/2017. (V.18.) ör. 3. §, hatályos 2017. június 1-től. Majd módosította az 57/2017.
(XII.20.) ör. 1. §, hatályos 2018. január 1-től. Majd módosította a 13/2018. (VII.16.) ör. 1. §, hatályos
2018. július 17-től. Majd módosította a 12/2019. (IV.30.) ör. 1. §, hatályos 2019. május 1-től.
3

INDOKOLÁS

1. §-hoz: Szabályozásra került a rendelet hatálya.
2. §-hoz: Tartalmazza, hogy ki a térítés díj megfizetésére kötelezett személy, valamint, hogy
mely étkeztetések vehetőek igénybe.
3. §-hoz: A térítési díj fizetés mértékének alapját tartalmazza.
4. §-hoz: A korábbi hasonló tárgyú rendelet hatályon kívül helyezése indokolttá vált az új
rendelet elfogadása miatt.
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