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Határozati javaslat a bizottság számára: 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 832/2015. (VII. 31.) határozatában döntött 
„Közétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák fejlesztésével" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. A Bizottság határozata alapján a nyertes ajánlatte-
vő PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. 1103 Budapest, Kőér u. 5. céggel (a továbbiakban: 
étkeztetési szolgáltató) a vállalkozási szerződés 2015. augusztus 3. napján megkötésre került 
és ezt követően három alkalommal módosult. Az étkeztetési szolgáltató a nevelési-oktatási 
intézményekben (óvoda, általános és középiskola) az intézményi és a szünidei gyermekétkez-
tetést, a gyermekek átmeneti otthonában, a népkonyhán, az idősek,- a fogyatékkal élők és a 
szenvedélybeteg személyek nappali intézményeiben az étkeztetést, valamint a szociális étkez-
tetést látja el. 

Az étkeztetési szolgáltató személyében bekövetkezett változás (jogutódlás), továbbá a kötele-
ző minimálbéremelés, egyes termékek árának növekedésére, a működés finanszírozásának 
növekedésére hivatkozva az étkeztetési szolgáltató kezdeményezte a vállalkozási szerződés 
módosítását. o ¡/ ír 



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 501/2018. (VI. 11.) számú határozatában az ár-
emelési javaslatot elfogadta, a vállalkozói díjak mértéke 2018. június 15. napjától 6 %-kal 
emelkedtek. Az áremelésből adódó többletköltséget a szoláltatást igénybe vevőktől a felnőtt 
étkeztetés kivételével az Önkormányzat átvállalta. 

A vállalkozói díjak változása miatt szükséges a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenn-
tartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Fővá-
ros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (111.28.) önkor-
mányzati rendeletben, valamint a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (111.01.) ön-
kormányzati rendeletben átvezetni. Fentieken felül javasolt az óvodai és iskolai étkeztetés 
esetében a napi étkezések lemondásának idejét a kialakult gyakorlat szerint meghatározni, 
mely szerint a napi étkezések lemondására a lemondással érintett napot megelőző munkana-
pon 9.00 óráig van lehetőség. 

Az étkeztetési szolgáltatás áremelkedése, amennyiben annak költségét nem vállalta volna át 
az Önkormányzat, a szülőknek (szociális támogatás nélkül) háromszori étkezés esetén a kö-
vetkező többletköltséget jelentené a normatív kedvezmények igénybevétele nélkül: 
- óvodában normál étkezés: 30,786 Ft,-/nap, diétás étkezés: 40,020 Ft,-/nap, 
- általános iskola: 
alsó tagozatán normál étkezés: 37,237 Ft,-/nap, diétás étkezés: 48,407 Ft,-/nap 
felső tagozatán normál étkezés: 40,780 Ft,-/nap, diétás étkezés 53,014 Ft,-/nap, 
- középiskola (ebéd) normál étkezés: 26,733 Ft,-/nap, diétás étkezés 34,754 Ft,-/nap 

A gyermekétkeztetési térítési díjakra, valamint a támogatás mértékének emelésére vonatkozó 
javaslat egyidejű elfogadása esetén az óvodákban, az általános és középiskolákban a szülők 
továbbra is változatlan áron tudják fizetni gyermekük étkeztetését. 

Jelen javaslat szerint a közétkeztetési áremelkedés a szolgáltatást igénybe vevők közül az 
óvodai, iskolai dolgozókat érinti, esetükben nincs lehetőség az áremelés önkormányzati átvál-
lalására. Az óvodai, iskolai dolgozók jelenleg a bruttó eladási árnak megfelelő összeget fize-
tik, az áremelkedés mértéke háromszori étkezés esetében normál étkezés esetében 103,79 Ft,-, 
diétás étkezés esetében 134,91 Ft,-/nap 

A rendelettervezetek az előterjesztés mellékletét képezik. 

II. A beterjesztés indoka 
A kerületi közétkeztetési szolgáltatás áremelkedése miatt indokolt, hogy a Képviselő-testület 
döntését a 2018. július 16-i ülésén meghozza. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

Az óvodai, iskolai étkezés térítési díjairól szóló, valamint a gyermekétkeztetés támogatást 
szabályozó önkormányzati rendeletek módosítása szükséges az étkeztetési szolgáltatás ár-
emelkedése miatt. 
Az emelt térítési díj és az előző térítési díj közötti különbözet 23.001 e Ft, melynek fedezete 
az Önkormányzat költségvetésben a 11303 címen biztosított. 

II. Jogszabályi környezet 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a to-
vábbiakban: Gyvt.) 151. § (3), (4) bekezdései szerint gyermekétkeztetés térítési díja az élel-
mezés nyersanyagköltsége forgalmi adóval növelt összegének egy ellátottra jutó napi összege. 
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A képviselő-testület döntése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 62. § (2) bekezdés, 92. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdésén valamint a Gyvt. 
29. § (l)-(2) bekezdés rendelkezésein, feladatköre a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 11. és 11a 
pontján alapul, hatásköre 42. § 1. pontja állapítja meg. 

Az Mötv. 46.§ (1) bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni, az Mötv. 
50. § alapján a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

Kéljük a mellékelt rendeletmódosítási javaslatok elfogadását. 

Budapest, 2018. július 10. 

dr^&ádefBofond Sántha Péterné 
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár 
aljegyző 
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1. sz. melléklet 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2018. ( ) önkormányzati rendelete 

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intéz-
ményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott 

étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (111.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) be-
kezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés II . és 11a pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami in-
tézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott 
étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (111.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) 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 határidőben le nem mondott étkezések 
költségei az étkeztetési szolgáltatást igénylőket terhelik." 

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3. § E rendelet 2018. július 17-én lép hatályba. 

Budapest, 2018. július 16. 



1. melléklet /2018. ( ) önkormányzati rendelethez 

intézményi gyermekétkezés 
típusa 

intézményi térítési díj 
összege/nap 

normál 

intézményi térítési díj 
összege/nap 

diétás 
Óvoda egész napos 

543,866 Ft 707,024 Ft 

Ebből: 
tízórai 126,086 Ft 163,911 Ft 
ebéd 303,848 Ft 395,002 Ft 

uzsonna 113,932 Ft 148,111 Ft 

Altalános iskola alsó tago-
zat egész napos 657,784 Ft 855,119 Ft 

Ebből: 
tízórai 141,783 Ft 184,318 Ft 
ebéd 376,199 Ft 489,059 Ft 
uzsonna 139,802 Ft 181,742 Ft 

Altalános iskola felső tago-
zat egész napos 720,484 Ft 936,629 Ft 

Ebből: 
tízórai 156,477 Ft 203,420 Ft 
ebéd 422,504 Ft 549,255 Ft 
uzsonna 141,503 Ft 183,954 Ft 

Középiskola 
ebéd 472,389 Ft 614,106 Ft 

étkeztetést igénybe vevő dolgozó Napi étkezési bruttó eladási ár 

Normál Diétás 

Felnőtt intézményi dolgozó 1 833,66 Ft 2 383,74 Ft 
Ebből: 

tízórai 387,82 Ft 504,16 Ft 

ebéd 1 067,61 Ft 1 387,89 Ft 

uzsonna 378,23 Ft 491,69 Ft 



A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolák-

ban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (111.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló ..../2018. ( ) önkormányzati rendelet indoklása 

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. (111.28.) önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain. 

az 1. §-hoz 

A 3. § (3) bekezdését módosítja a kialakult gyakorlatnak megfelelően. 

az 2. §-hoz 

A rendelet mellékletét módosítja az aktuális díjak alapul vételével. 

a 3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami in-
tézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkal-

mazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló —/2018. ( ) önkormányzati rendelethez 

1. Társadalmi hatások 

A jelenlegi ellátások további biztosítása. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai a korábbiakhoz képest nem emelkednek. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése nem várható. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek való 
megfelelés. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezet!, tárgyi és pénzügyi felté-
telek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, 
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
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EREDETI RENDELET MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntar-
tott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerü-

leti iskolákban alkalmazott térítési díjakról szóló 
13/2013. (111.28.) önkormányzati rendelet 

„3. § (3) A napi étkezések lemondására a lemondással 
érintett napot megelőző munkanapon 16.00 óráig van 
lehetőség, a lemondásokat a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ felé kell jelezni a 
köznevelési intézményekben kifüggesztett telefonszá-
mon. A határidőben történő lemondások jóváírásra ke-
rülnek a következő befizetésnél, a határidőben le nem 
mondott étkezések költségei az étkeztetési szolgáltatást 
igénylőket terhelik." 

1. sz. melléklet 

intézmény, 
étkezés típusa 

intézményi 
térítési díj 

összege/nap 
normál 

intézményi 
térítési díj 

összege/nap 
diétás 

óvoda egész 
napos 

513,080 Ft 667,004 Ft 

Ebből: 

tízórai 118,948 Ft 154,633 Ft 

ebéd 
uzsonna 

286,652 Ft 
107,480 Ft 

372,647 Ft 
139,724 Ft 

Általános isko-
la alsó tagozat 
egész napos 

620,547 Ft 806,712 Ft 

Ebből: 
tízórai 
ebéd 
uzsonna 

133,756 Ft 
354,902 Ft 
131,890 Ft 

173,883 Ft 
461,372 Ft 
171,456 Ft 

Általános isko-
la felső tagozat 
egész napos 

679,704 Ft 883,615 Ft 

Ebből: 
tízórai 
ebéd 
uzsonna 

147,625 Ft 
398,590 Ft 
133,490 Ft 

191,912 Ft 
518,166 Ft 
173,537 Ft 

Középiskola 
ebéd 

445,656 Ft 579,352 Ft 

étkeztetést 
igénybe vevő 
dolgozó 

Napi étkezési bruttó 
eladási ár 

Normál Diétás 

Felnőtt in-
tézményi 
dolgozó 

1 729,87 Ft 2 248,83 Ft 

Ebbői: 
tízórai 

ebéd 
uzson-

na 

365,86 Ft 

1 007,19 Ft 

356,82 Ft 

475,62 Ft 

1 309,35 Ft 

463,87 Ft 

„3. § (3) A napi étkezések lemondására a lemondással 
érintett napot megelőző munkanapon 9.00 óráig van lehe-
tőség, a lemondásokat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ felé kell jelezni a köznevelési 
intézményekben kifüggesztett telefonszámon. A határidő-
ben történő lemondások jóváírásra kerülnek a következő 
befizetésnél, a határidőben le nem mondott étkezések 
költségei az étkeztetési szolgáltatást igénylőket terhelik. " 

1. sz. melléklet 

intézmény, étke-
zés típusa 

intézményi 
térítési díj ösz-

szege/nap 
normál 

intézményi 
térítési díj ösz-

szege/nap 
diétás 

Óvoda egész 
napos 

543,866 Ft 707,024 Ft 

Ebből: 

tízórai 

ebéd 
uzsonna 

126,086 Ft 

303,848 Ft 
113,932 Ft 

163,911 Ft 

395,002 Ft 
148,111 Ft 

Altalános iskola 
alsó tagozat 
egész napos 

657,784 Ft 855,119 Ft 

Ebből: 
tízórai 
ebéd 
uzsonna 

141,783 Ft 
376,199 Ft 
139,802 Ft 

184,318 Ft 
489,059 Ft 
181,742 Ft 

Altalános iskola 
felső' tagozat 
egész napos 

720,484 Ft 936,629 Ft 

Ebből: 
tízórai 
ebéd 
uzsonna 

156,477 Ft 
422,504 Ft 
141,503 Ft 

203,420 Ft 
549,255 Ft 
183,954 Ft 

Középiskola 
ebéd 

472,389 Ft 614,106 Ft 

étkeztetést 
igénybe vevő' 
dolgozó 

Napi étkezési bruttó eladási ár 

Normál Diétás 

Felnö'tt in-
tézményi 
dolgozó 

1833,66 Ft 2 383,74 Ft 

Ebből: 
tízórai 

ebéd 
uzson-

na 

387,82 Ft 

1 067,61 Ft 

378,23 Ft 

504,16 Ft 

1 387,89 Ft 

491,69 Ft 



2. sz. melléklet 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2018. ( ) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.Ö1.) Önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § 
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésé-
ben, , 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) be-
kezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, valamint a 
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 
bekezdésében, 29. § (l)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el, a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. és 11a pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

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

„23/B. § (2) A támogatás mértéke 
a.) amennyiben az igénybe vevő ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésben nem 
részesül: 

az étkezés típusa 
a támogatás 

összege/igénybe vett 
adag/Ft/nap 

Tízórai 
Diétás tízórai 
Ebéd 
Diétás ebéd 
Uzsonna 
Diétás uzsonna 

76,086 
113,911 
30,848 
122,002 
66,932 
101,111 

általános iskola alsó tagozat Tízórai 66,783 
109,938 
38,199 
151,059 
64,802 
106,742 

Diétás tízórai 
Ebéd 
Diétás ebéd 
Uzsonna 
Diétás uzsonna 

általános iskola felső tagozat Tízórai 81,477 
128,420 
84,504 

211,255 
66,503 

Diétás tízórai 
Ebéd 
Diétás ebéd 
Uzsonna 

V 
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Diétás uzsonna 108,954 

középiskola Ebéd 134,389 
Diétás ebéd 276,106 

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

a támogatás 
az étkeztetést igénybe vevő ^ ^ ^ t f p u s a ö s s z ege/igénybe vett 
intézménye: adag/Ft/nap 

óvoda Tízórai 38,043 
Diétás tízórai 56,9555 
Ebéd 15,424 
Diétás ebéd 61,001 
Uzsonna 33,466 
Diétás uzsonna 50,5555 

általános iskola alsó tagozat Tízórai 33,915 
Diétás tízórai 54,659 
Ebéd 19,0995 
Diétás ebéd 75,5295 
Uzsonna 32,401 
Diétás uzsonna 53,371 

általános iskola felső tagozat Tízórai 40,7385 
Diétás tízórai 64,21 
Ebéd 42,252 
Diétás ebéd 105,6275 
Uzsonna 33,2515 
Diétás uzsonna 54,477 

középiskola esetében Ebéd 67,1945 
Diétás ebéd 138,0530" 

2. §E rendelet 2018. július 17-én lép hatályba. 

Budapest, 2018. július 16. 
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A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (111.01.) önkormányzati rende-

let módosításáról szóló ..../2018. ( ) önkormányzati rendelet indoklása 

r 

1. Altalános indokolás 

A módosító rendelet a következők szerint változtat pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2015. (IH.01.) önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain. 

2. Részletes indokolás 

az 1. §-hoz 

A támogatás összegét módosítja a megváltozott díjaknak megfelelően. 

a 2. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (111.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ..../2018. ( ) önkormányzati rendelethez 

1. Társadalmi hatások 

A jelenlegi ellátások további biztosítása. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

Az önkormányzat kiadásai a költségvetésben biztosítottak. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése nem várható. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek való 
megfelelés. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi felté-
telek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, 
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2015. (HI.01.) önkormányzati rendelete 
(eredeti) 

23/B. § (1) Az Önkormányzat étkeztetési támogatást 
nyújt az Önkormányzat fenntartásában működő 
óvoda, valamint - a fővárosi önkormányzat saját 
tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-
oktatási intézmények kivételével - a tankerületi 
központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. 
kerületi nevelési-oktatási intézményekben 
gyermekétkezést igénybe vevő részére. 

(2) A támogatás mértéke 
a.) amennyiben az igénybe vevő ingyenes vagy 
kedvezményes gyermekétkeztetésben nem részesül: 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2015. (HI.01.) önkormányzati rendelete 
(módosítási javaslat) 

23/B. § (1) Az Önkormányzat étkeztetési 
támogatást nyújt az Önkormányzat fenntartásában 
működő óvoda, valamint - a fővárosi önkormányzat 
saját tulajdonában álló ingatlanban működő 
nevelési-oktatási intézmények kivételével - a 
tankerületi központ által fenntartott Budapest 
Főváros VIII. kerületi nevelési-oktatási 
intézményekben gyermekétkezést igénybe vevő 
részére. 
(2) A támogatás mértéke 

a.) amennyiben az igénybe vevő ingyenes vagy 
kedvezményes gyermekétkeztetésben nem részesül: 

az étkeztetést 
igénybe vevő 
intézménye: 

az étkezés 
típusa 

a támogatás 
összege/ igénybe 
vett adag/Ft/nap 

az étkeztetést 
igénybe vevő 
intézménye: 

az étkezés 
típusa 

a támogatás 
összegeAgénybe 
vett adag/Ft/nap 

óvoda Tízórai 68,948 óvoda Tízórai 76,086 
Diétás 
tízórai 104,633 Diétás 

tízórai 113,911 

Ebéd 13,652 Ebéd 30,848 
Diétás 
ebéd 99,647 Diétás 

ebéd 122,002 

Uzsonna 60,48 Uzsonna 66,932 
Diétás 
uzsonna 92,724 Diétás 

uzsonna 101,111 

általános iskola 
alsó tagozat 

Tízórai 58,756 
Diétás 
tízórai 98,883 

általános iskola 
alsó tagozat 

Tízórai 66,783 
Diétás 
tízórai 109,938 

Ebéd 16,902 Ebéd 38,199 
Diétás 
ebéd 123,372 Diétás 

ebéd 151,059 

Uzsonna 56,89 Uzsonna 64,802 
Diétás 
uzsonna 96,456 Diétás 

uzsonna 106,742 

általános iskola 
felső tagozat 

Tízórai 72,625 
Diétás 
tízórai 116,912 

általános iskola 
felső tagozat 

Tízórai 81,477 
Diétás 
tízórai 128,420 

Ebéd 60,59 Ebéd 84,504 
Diétás 
tízórai 180,166 Diétás 

tízórai 211,255 

Uzsonna 58,49 Uzsonna 66,503 
Diétás 
uzsonna 98,537 Diétás 

uzsonna 108,954 

középiskola Ebéd 107,656 középiskola Ebéd 134,389 
Diétás 
ebéd 241,352 Diétás 

ebéd 276,106 
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b.) amennyiben az igénybe vevő 50 %-os mértékű 
kedvezményes gyermekétkeztetésben részesül: 

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 

az étkeztetést 
igénybe vevő 
intézménye: 

az étkezés 
típusa 

a támogatás 
összege/igénybe 
vett adag/Ft/nap 

óvoda Tízórai 34,474 óvoda Tízórai 38,043 óvoda 
Diétás 
tízórai 52,3165 

óvoda 
Diétás 
tízórai 56,9555 

óvoda 

Ebéd 6,826 

óvoda 

Ebéd 15,424 

óvoda 

Diétás 
ebéd 49,8235 

óvoda 

Diétás 
ebéd 61,001 

óvoda 

Uzsonna 30,24 

óvoda 

Uzsonna 33,466 

óvoda 

Diétás 
uzsonna 46,362 

óvoda 

Diétás 
uzsonna 50,5555 

általános iskola 
alsó tagozat 

Tízórai 29,378 általános 
iskola alsó 
tagozat 

Tízórai 33,915 általános iskola 
alsó tagozat Diétás 

tízórai 49,4415 

általános 
iskola alsó 
tagozat 

Diétás 
tízórai 54,659 

általános iskola 
alsó tagozat 

Ebéd 8,451 

általános 
iskola alsó 
tagozat 

Ebéd 19,0995 

általános iskola 
alsó tagozat 

Diétás 
ebéd 61,686 

általános 
iskola alsó 
tagozat 

Diétás 
ebéd 75,5295 

általános iskola 
alsó tagozat 

Uzsonna 28,445 

általános 
iskola alsó 
tagozat 

Uzsonna 32,401 

általános iskola 
alsó tagozat 

Diétás 
uzsonna 48,228 

általános 
iskola alsó 
tagozat 

Diétás 
uzsonna 53,371 

általános iskola 
felső tagozat 

Tízórai 36,3125 általános 
iskola felső 
tagozat 

Tízórai 40,7385 általános iskola 
felső tagozat Diétás 

tízórai 58,456 

általános 
iskola felső 
tagozat 

Diétás 
tízórai 64,21 

általános iskola 
felső tagozat 

Ebéd 30,295 

általános 
iskola felső 
tagozat 

Ebéd 42,252 

általános iskola 
felső tagozat 

Diétás 
tízórai 90,083 

általános 
iskola felső 
tagozat 

Diétás 
tízórai 105,6275 

általános iskola 
felső tagozat 

Uzsonna 29,245 

általános 
iskola felső 
tagozat 

Uzsonna 33,2515 

általános iskola 
felső tagozat 

Diétás 
uzsonna 49,2685 

általános 
iskola felső 
tagozat 

Diétás 
uzsonna 54,477 

középiskola 
esetében 

Ebéd 53,828 középiskola 
esetében 

Ebéd 67,1945 középiskola 
esetében Diétás 

ebéd 120,676 

középiskola 
esetében Diétás 

ebéd 138,0530 
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