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Határozati javaslat a bizottság számára: 
a Képviselő-

 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Önkormányzatunk a kerületi közétkeztetési szolgáltatást a PENSIO Magyarország Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Étkeztetési Szolgáltató), mint a PENSIO Minőségi 
Közétkeztetés Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja által biztosítja. Az Étkeztetési 
Szolgáltató ellátja a nevelési-oktatási intézményekben (óvoda, általános és középiskola) az 
intézményi és a szünidei gyermekétkeztetést, a gyermekek átmeneti otthonában, a 
népkonyhán, az idősek, a fogyatékkal élők és a szenvedélybeteg személyek nappali 
intézményeiben az étkeztetést, valamint a szociális étkeztetést a  2015.  augusztus  3.  napján 
megkötött Vállalkozási Szerződés (továbbiak Szerződés) alapján, amelyet a felek időközben 
négyszer módosítottak.  A  Szerződés  4.5./  pontja lehetőséget biztosít arra, hogy az étkeztetési 
szolgáltató a tárgyévet megelőző évi, KSH által közzétett közétkeztetésre vonatkozó szakági 
infláció mértékének megfelelően évente kezdeményezze a nyersanyagnorma díjának és azzal j
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egyenes arányban a vállalkozói díjnak az emelését.  A  vállalkozási szerződés  4.5.1./  pontja 
szerint is kezdeményezhet áremelést az étkeztetési szolgáltató, különösen a szolgáltatás 
ellátását érintő jogszabályi változások által okozott áremelkedés esetén, melyet közös 
megegyezés esetén érvényesíthet.  A  KSH által közzétett adatok szerint a közétkeztetésre 
vonatkozó szakági infláció mértéke 2018-ban óvodai étkezés esetén  +3,6  %, iskolai étkezés 
esetén  +3,5  % volt, a vállalkozási szerződés  4.5./  pontja szerint szociális étkezés esetén az 
iskolai étkezés inflációs mértékét kell figyelembe venni. 

Az Étkeztetési Szolgáltató a vállalkozói díj tekintetében áremelést kezdeményezett, az 
egyeztetések eredményeképpen az Önkormányzat és az Étkeztetési Szolgáltató a  6%  mértékű 
áremelés tekintetében jutott konszenzusra. 

A  közétkeztetési szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében az intézményi és szociális 
étkeztetés jelenlegi  normal  étkezési árait és a  2019.  május I. napjától javasolt  6%  mértékű 
áremelést az alábbi táblázat tartalmazza: 

Ssz. Korcsoport Étkezés típusa 

Jelenleg  (2018 06  15-tő l) 2019.  május  01-tő! 

Nettó 
eladási ár 
(Ft/adag) 

Nettó 
nyersanyagnorma 

(Ft/adag) 

Nettó 
eladási ár 
(Ft/adag) 

Nettó 
nyersanyagnorma 

(Ft/adag) 
Áremelés 
mértéke 

1. 

Óvoda 

Tízórai 224,37 99,28 237,82 105,23 6% 

2. Ebéd 540,71 239,25 573,13 253,60 6% 

3. Uzsonna 202,74 89,71 214,90 95,09 6% 

 

Általános 
Iskola  also 

tagozat 

Tízórai 252,30 111,64 267,42 118,33 6% 

5. Ebéd 669,45 296,22 709,61 313,99 6% 

6. Uzsonna 248,78 110,08 263,69 116,68 6% 

7. Általános 
Iskola felső 

tagozat 

Tízórai 278,46 123,21 295,15 130,60 6% 

8. Ebéd 751,86 332,68 796,96 352,64 6% 

9. Uzsonna 251,80 111,42 266,90 118,10 6% 

10. Középiskola Ebéd 840,64 371,96 891,05 394,27 6% 

11. 
Felnőtt 

(intézményi 
dolgozó) 

Tízórai 305,37 135,12 323,67 143,22 6% 

12. Ebéd 840,64 371,96 891,05 394,27 6% 

13. Uzsonna 297,82 131,78 315,67 139,68 6% 

14. 
Idős és 

szociális 
ellátás 

(18+  év) 

Ebéd (nappali 
klubokban 

elfogyasztott- 
alapdíjjal 
számolva) 

840,64 371,96 891,05 394,27 6% 

15. 

Ebéd 
(klubokból 
elvitelre- 
alapdíj+ 

csomagolás) 

911,31 371,96 965,96 394,27 6% 

16. 

 

Házhoz 
szállított ebéd 

(alapdíj + 
csomagolás+ház 
hoz száll. díja) 

967,11 371,96 1025,10 394,27 6% 

17. Egytál étel 
(Népkonyha) 758,81 371,96 804,31 394,27 6% 
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A  szolgáltatót megillető nettó eladási árak átlaga jelenleg  540,16  Ft/adag, az áremelés 
esetében  572,55  Ft/adag lesz.  A  diétás étkezés esetében a fentiekben meghatározott árakhoz 
képest  30  %-kal magasabb árat fizetünk. 

A  szünidei gyennekétkeztetés jelenlegi étkezési árait és a  2019.  május  1.  napjától javasolt 
áremelést az alábbi táblázat tartalmazza: 

Ssz. Korcsoport Étkezés típusa 

Jelenleg 2018.06.15-től 2019.  május  01 -tő! 

 

Nettó 
eladási ár 
Ft/adag 

Nettó 
nyersanyag- 

norma Ft/adag 

Nettó 
eladási ár 
Ft/adag 

Nettó 
nyersanyag-

 

norma Ft/adag 

Áremelés 
mértéke 

1. Óvoda 
egytál étel ebédre 481,18 212,91 510,05 225,68 6% 

diétás 
egytál étel ebédre 625,534 276,783 663,065 293,384 6% 

2. 
Általános iskola 

alsó tagozat 

egytál étel ebédre 596,69 264,02 632,49 279,86 6% 

diétás 
egytál étel ebédre 

775,697 343,226 822,237 363,818 6% 

3. 
Általános iskola 

felső tagozat 

egytál
 étel

 ebédre
 676,93 299,52 717,54 317,49 6%

 

 diétás 
egytál étel ebédre 

880,009 389,376 932,802 412,737 6% 

4. Középiskola 
egytál étel ebédre 751,33 332,44 796,40 352,38 6% 

diétás 
egytál étel ebédre 

976,729 432,172 1035,320 458,094 6% 

A  fentiek szerinti javasolt szerződésmódosítást az előterjesztés I. számú melléklete 
tartalmazza. 

Az Étkeztetési Szolgáltató  2015.  szeptember I. napjától folyamatosan teljesíti szolgáltatását. 
A  tálalókonyhák felújítására vonatkozó fejlesztési feladatokat a felállított fontossági sorrend 
szerinti ütemezéssel, szerződésszerűen elvégezte. Elsőként a konyhák működését alapvetően 
befolyásoló nagyobb műszaki beruházást és technológiai átszervezést igénylő, kiemelten 
fontos feladatokat végezte el, majd az intézményi konyhák működését befolyásoló műszaki 
beruházásokat hajtott végre bútorzat cserével, kiegészítéssel, esetleges javítási munkálatokkal. 
Amennyiben egyéb rendkívüli felmondásra okot adó körülmény időközben sem merül fel, a 
Szerződés  3.1./  pontja alapján a Szerződés  2019.  szeptember  1.  napjával határozatlan idejűvé 
válik. 

Gyermekétkeztetési támogatás  
A  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) szerint a szülő által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető 
állapítja meg a napi étkezési térítési díj bruttó összegének és az igénybe vett étkezési napok 
számának figyelembevételével, melyet az arra való jogosultág esetén, normatív 
kedvezménnyel  (100  %-kal vagy  50  %-kal) csökkenteni kell. 

Ingyenes az étkezés az óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén,  ha  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg vagy fogyatékos vagy olyan 
családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; olyan családban 
él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben a szülő 
nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási  es 
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének  130  %-át; nevelésbe vették. 

Az  1-8.  évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban ingyenes az étkezés,  ha  a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették. Az  1-8. 
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évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára ingyenesen 
kell biztosítani az intézményi gyermekétkeztetést,  ha  nevelésbe vették vagy utógondozói 
ellátásban részesül. 

A  gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj  50  %-át normatív kedvezményként kell 
biztosítani (kedvezményes étkezés) például az  1-8.  évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulónak,  ha  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az 
1-8.  és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, 
ha  olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló 
nem részesül ingyenes étkezésben. 

A  pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.01.) önkormányzati rendeletünk 
23/B.  *  (2)  bekezdése tartalmazza a gyermekétkeztetési támogatás mértékét kerületünkben.  A 
szülők által a gyermekek étkeztetésére ténylegesen fizetendő összeg jelenlegi mértékének 
fenntartása érdekében javasolt a gyermekétkeztetési támogatás mértékének emelése. 

Az étkeztetési szolgáltatás áremelkedése a szülőknek (szociális támogatás nélkül) háromszori 
étkezés esetén a következő többletköltséget jelentené a normatív kedvezmények 
igénybevétele nélkül: 
- óvodában noiniál étkezés:  32,612  Ft/nap, diétás étkezés:  42,396  Ft/nap, 
- általános iskolában: 

alsó tagozatán  normal  étkezés:  39,445  Ft/nap, diétás étkezés:  51,278  Ft/nap, 
felső tagozatán  normal  étkezés:  43,217  Ft/nap, diétás étkezés  56,182  Ft/nap, 

- középiskolában (ebéd)  normal  étkezés:  28,333  Ft/nap, diétás étkezés  36,833  Ft/nap 

A  vállalkozói díjak változását szükséges átvezetni 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 rendeletben is. 

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, mely árakat az alábbi 
táblázat tartalmazza: 

intézményi gyermekétkezés 
típusa 

A  szülők által ténylegesen 
Fizetett összeg/nap 

normal,  diétás étkezés 
esetén 

(jelenlegi) 

A  szülők által ténylegesen 
fizetett összeg/nap 

normal,  diétás étkezés 
esetén 

(javasolt) 
Óvoda egész napos 

370 Ft 370 Ft 

Ebből: 

tízórai 

ebéd 

uzsonna 

50 Ft 

273 Ft 

47 Ft 

50 Ft 

273 Ft 

47 Ft 

Általános iskola egész napos 488 Ft 488 Ft 

Ebből: 
tízórai 
ebéd 
uzsonna 

75 Ft 
338 Ft 
75 Ft 

75 Ft 
338 Ft 
75 Ft 
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Középiskola 
ebéd 338 Ft 338 Ft 

Jelen javaslat szerint a közétkeztetési áremelkedés a szolgáltatást igénybe vevők közül 
kizárólag az óvodai, iskolai dolgozókat érintené, esetükben nincs lehetőség az áremelés 
önkormányzati átvállalására. Az óvodai, iskolai dolgozók jelenleg a bruttó eladási ámak 
megfelelő összeget fizetik, az áremelkedés mértéke háromszori étkezés esetében  normal 
étkezés esetében  109,93  Ft/nap, diétás étkezés esetében  142,927  Ft/nap. 

A  rendelettervezetek az előterjesztés  2-3.  számú mellékletét képezik. 

H. A  beterjesztés indoka 
Az Étkeztetési Szolgáltató díjemelési kezdeményezése miatt indokolt, hogy a Képviselő-

 

testület döntését a  2019.  április  30-i  ülésén meghozza. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a Szerződés, valamint az óvodai, iskolai intézményi étkeztetési térítési díjakról 
és a támogatás mértékéről szóló rendeletek módosítása, az étkeztetési szolgáltatás 
áremelkedése folytán a vállalkozói díj emelkedése miatt. 

A  közétkeztetési kiadásokra vonatkozóan a  6  % mértékű áremelés a  2019.  évi költségvetésben 
tervezésre került a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
költségvetésében. 
A  Képviselő-testület a  255/2014.  (XIL04.) önk. határozat  4) b)  pontjában évi bruttó  829.070,4 
e Ft-ra vállalt előzetesen kötelezettséget 2019-ig.  A  szerződés határozatlan időre történő 
módosítása miatt szükséges határozatlan időre előzetes kötelezettségvállalás keretében a 
fedezetet biztosítani kötelező feladatként. 
2019.  évben a költségvetési szerveknél a várható vásárolt élelmezési bruttó kiadás összege 
935.407  e  Ft.  Javasolt évenként +15%-os emelt összeget meghatározni (pl. új idősklub a 
Palotanegyedben), vagyis évenként  1.075.718  e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállalni az 
Önkormányzat állami támogatás, térítési díjak és az Önkormányzat saját bevételeinek terhére. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.)  18.  §  (la)  bekezdése szerint a települési önkormányzat a jogosult 
gyermek számára természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést, a  21/B.  §-a 
meghatározza az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést, a  29.  §  (2) 
bekezdés e) pontja szerint a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a fizetendő 
térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait, a  146.  §  (1) 
bekezdése szerint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, a  148.  §  (5)  bekezdése 
szerint a személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó 
rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető,  ha  a kötelezett jövedelmi 
viszonyai ezt indokolttá teszik, a  151.  §  (3), (4)  bekezdései szerint gyennekétkeztetés térítési 
díja az élelmezés nyersanyagköltsége forgalmi adóval növelt összegének egy ellátottra jutó 
napi összege. 

A  Képviselő-testület döntése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi 
III. törvény  62.  §  (2)  bekezdésén,  92.  §  (1)  bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdésén, feladatköre 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  23.  § 
(5)  bekezdés  11. es 11  a pontján,  41.  §  (6)  bekezdésén, hatásköre a  42.  § I. pontján alapul, a 
111.  §  (2)  bekezdés szerint a helyi önkormányzat az éves költségvetéséből biztosítja a 
törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait. 



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

Kérem az alábbi határozati javaslat és a mellékelt rendelettervezetek elfogadását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a PENSIO Magyarország Kft. áremelési javaslatát elfogadja, mely szerint  2019.  május I. 
napjától a nevelési-oktatási és a szociális intézmények közétkeztetése tárgyában  2015. 
augusztus  3.  napján kötött, mindezidáig négyszer módosított Szerződés szerinti vállalkozói 
díjak mértéke  6  %-kal emelkedik. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. a határozat  1.  pontja szerinti szerződésmódosításból eredő többletköltséget a szolgáltatást 
igénybevevőktől a felnőtt étkeztetés kivételével átvállalja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  1.  számú mellékletét képező Vállalkozási Szerződés  5. 
számú módosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

4. a közétkeztetés biztosítása érdekében kötelező feladatként határozatlan időre évente 
1.075.718  e  Ft  összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, 
étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját 
bevétele. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat  4.  pontjában foglaltakat a  2020.  naptári év és az 
azt követő évek költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  naptári év és az azt követő évek költségvetésének tervezése. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 

Budapest, 2019.  április  15. 

 

dr. Sár4í Botond 
polgármester 

Sántha Péterné 
alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nev  en  és eg,bízásából: 

dr. Meszár  Erika 
aljegyző 



Sorszám Korcsoport Étkezés típusa 

Nettó Nettó Nettó Nettó 

eladási ár eladási ár nyersanyagnorma nyersanyagnorma 

(Ft/adag) (Ft/adag) (Ft/adag) (Ft/adag) 

   

Normal Diétás Normal Diétás 

   

1. 2. 

1. 

Óvoda 

Tízórai 237,82 309,166 105,23 136,799 

2. Ebéd 573,13 745,069 253,60 329,680 

3. Uzsonna 214,90 279,370 95,09 123,617 

4. 
Általános 
Iskola alsó 

tagozat 

Tízórai 267,42 347,646 
, 

118,33 153 829 

5. Ebéd 709,61 922,493 313,99 408,187 

6. Uzsonna 263,69 342,797 116,68 151,684 

7. 
Általános 

Iskola felső 
tagozat 

Tízórai 295,15 383,695 
, 

130,60 169 780 

8. Ebéd 796,96 I  036,048 352,64 458,432 

9. Uzsonna 266,90 346,970 118,10 153,530 

10. Középiskola Ebéd 891,05 1158,365 394,27 512,551 

11. 
Felnőtt 

(intézményi 
dolgozó) 

Tízórai 323,67 420,711 
, 14322 , 186 186 

12. Ebéd 891,05 1158,365 394,27 512,551 

13. Uzsonna 315,67 410,371 139,68 181,584 
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1.  sz. melléklet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS 
5.  sz. MÓDOSÍTÁSA 

Amely létrejött egyrészről 

a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.,  bankszámlaszám:1040338'7-00028570-00000000, adószáma:  15735715-2-42,  KSH szám: 
125405,  képviselő:  Jr.  Sara Botond polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

a  PENSIO Magyarország Kft. (székhelye:  1191 Budapest,  Hofherr  Albert u. 20-22., 
cégjegyzékszám:  01-09-307579,  adószám:  26202972-2-43,  számlaszám:  Erste  Bank  Zrt. —  11600006-
00000000-80792213,  képviselő és beosztása: Kürti Csaba ügyvezető),  mint  Vállalkozó  (a 
továbbiakban: Vállalkozó) 

- a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek 
szerint: 

1./  Szerződő Felek  2015.  augusztus  3.  napján Vállalkozási Szerződést kötöttek egymással 
közétkeztetés tárgyában (továbbiakban alapszerződés). Szerződő Felek alapszerződésüket eddig  4 
alkalommal módosították. 

2./  Szerződő Felek az alapszerződés  4.1./  pontjában meghatározott vállalkozói díjat  2019.  május  1. 
napjától kezdődően az alábbi táblázatokban részletezettek szerint határozzák meg: 

a) intézményi és szociális étkeztetés 



14. 

Idős és 
szociális 

ellátás  (18+ 
év) 

Ebéd (nappali 
klubokban 

elfogyasztott — 
alapdíjjal számolva) 

891,05 1158,365 394,27 512,551 

15. 
Ebéd (klubokból 

elvitelre— 
alapdíj+csomagolás) 

965,96 1 255,748 394,27 512,551 

16. 

Házhoz szállított 
ebéd (alapdíj 

+csomagolás+házhoz 
szállítás díja) 

1025,10 1 332,630 394,27 512,551 

17. Egytál étel 
(Népkonyha) 

804,31 1045,603 394,27 512,551 

 

Nettó 
eladási ár 
(Ft/adag) 
(az 1-17. 
sorszámhoz 
tartozó 
étkezési 
típusok 
esetében 
megadott 
eladási árak 
átlaga). 

 

572,55 744,322 

  

b)  szünidei gyermekétkeztetés 

Sorszám Korcsoport Étkezés típusa 

Nettó Nettó Nettó Nettó 

eladási 
ár 

eladási ár nyersanyagnorma nyersanyagnorma 

(Ft/adag) (Ft/adag) (Ft/adag) (Ft/adag) 

   

Normal Diétás Normal Diétás 

   

1. 2. 

1. Óvoda egytál étel 
ebédre 

510,05 663,065 225,68 293,384 

2. 
Általános 
Iskola alsó 

tagozat 

egytál étel 
ebédre 

632,49 822,237 279,86 363,818 

3. 
Általános 

Iskola felső 
tagozat 

egytál étel 
ebédre 

717,54 932,802 317,49 412,737 

4. Középiskola egytál étel 
ebédre 

796,40 I  035,320 352,38 458,094 

3./  Az alapszerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak, azokat 
Jelen szerződésmódosítással összhangban kell értelmezni és alkalmazni. 

4./  Jelen szerződésmódosítás jogalapja  a  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CX1.111. törvény  139.  § (  I  ) 
bekezdés  b)  pontja,  a 141.  §  (6)  bekezdése, figyelemmel  aua,  hogy  a  fenti módosítást  a  Kbt. 
kifejezetten,  mint  lehetőséget rögzíti és  a  felek jogviszonyának lényeges kérdéseit nem érinti, az nem 
valósítja meg továbbá különösen  a  Kbt.  141.§ (6)  bek.  a)-c)  alpontjaiban foglaltakat. 
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A  jelen szerződésmódosítás készült  5  példányban  3  oldalon, melyet Szerződő Felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, kellő átolvasást és közös értelmezést követően, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2019.  

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő neve: dr. Sara Botond 
polgármester 
Megrendelő 

Fedezet:  
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Paris  Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 

Jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

PENSIO Magyarország  KR. 
Képviselő neve: Kürti Csaba 

ügyvezető 
Vállalkozó 
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2.  sz. melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2019.  (.....) 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. (111.28.)  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.  § (I) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  11.  és lla pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

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. (111.28.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  1.  melléklete helyébe e rendelet  1.  melléklete lép. 

2. § E rendelet  2019.  május I. napján lép hatályba. 

Budapest, 2019.  április 

Danada-Rimán Edina dr. Sára Botond 
jegyző polgármester 



I. melléklet /2019.  (.)önkormányzati rendelethez 

 

intézményi térítési díj 
összege/nap 

normál 

intézményi térítési díj 
összege/nap 

diétás 

intézményi gyermekétkezés 
tipusa 

Óvoda egész napos 576,478 Ft 749,420 Ft 

Ebből: 

  

tízórai 133,642 Ft 173,734 Ft 

ebéd 322,072 Ft 418,693 Ft 

uzsonna 120,764 Ft 156,993 Ft 

Általános iskola alsó 
tagozat egész napos 

697,229 Ft 906,397 Ft 

Ebből: 

  

tízórai 150,279 Ft 195,362 Ft 
ebéd 398,767 Ft 518,397 Ft 
uzsonna 148,183 Ft 192,638 Ft 

Általános iskola felső 
tagozat egész napos 

763,701 Ft 992,811 Ft 

Ebből: 

  

tízórai 165,862 Ft 215,620 Ft 
ebéd 447,852 Ft 582,208 Ft 
uzsonna 149,987 Ft 194,983 Ft 

Középiskola 
ebéd 

500,722 Ft 650,939 Ft 

étkeztetést igénybe vevő dolgozó Napi étkezési bruttó eladási ár 

 

Normal Diétás 

Felnőtt intézményi dolgozó 1 943,59 Ft 2 526,667 Ft 

Ebből: 
tízórai 

ebéd 

uzsonna 

411,06 Ft 

1131,63 Ft 

400,90 Ft 

534,378 Ft 

I 471,119Ft 

521,170 Ft 
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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 módosításáról szóló  ..../2019.  (.....) 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  rendelet mellékletét módosítja az aktuális díjak alapul vételével. 

a2.  §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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HATÁSVIZSGÁLAT! LAP 

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 
módosításáról szóló  ..../2019. önkormányzati rendelethez 

1. Társadalmi hatások 

A  jelenlegi ellátások további biztosítása. 

2.  Gazdasági, költségvetési hatások 

A  rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális jellegű kiadásai a korábbiakhoz képest 
emelkednek, melynek fedezete a költségvetésben biztosított. 

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 
feltételek 

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 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat által 
fenntartott óvodákban, valamint az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott  Budapest 
Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott térítési 

díjakról szóló  13/2013. (111.28.)  önkormányzati 
rendelet 

1.  sz. melléklet 

intézmény, 
étkezés típusa 

intézményi 
térítési díj 

összege/nap 
normal 

intézményi 
térítési díj 

összege/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 
Általános 
iskola also 
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 

Általános 
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 
igény be vevő 
dolgozó 

Napi étkezési bruttó 
eladasi ár 

 

Normál Diétás 

Felnőtt 
intézményi 
dolgozó 

1 833,66 Ft 2 383,74 Ft 

Ebből: 
tízórai 

ebéd 

uzsonna 

387,82 Ft 

I  067,61 Ft 

378,23 Ft 

504,16 Ft 

1 387,89 Ft 

491,69 Ft 

MÓDOSÍTÁSIJAVASLAT 

I. sz. melléklet 

intézmény, 
étkezés típusa 

intézményi 
térítési díj 

összege/nap 
normal 

intézményi 
térítési díj 

összege/nap 
diétás 

Óvoda egész 
napos 

576,478 Ft 749,420 Ft 

Ebből: 

tízórai 

ebéd 

uzsonna 

133,642 Ft 

322,072 Ft 

120,764 Ft 

173,734 Ft 

418,693 Ft 

156,993 Ft 
Általános iskola 
alsó tagozat 
egész napos 

697,229 Ft 906,397 Ft 

Ebből: 
tízórai 
ebéd 
uzsonna 

150,279 Ft 
398,767F1 
148,183 Ft 

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

A. ltalános iskola 
felső tagozat 
egész napos 

763,701 Ft 992,811 Ft 

Ebből: 
tízórai 
ebéd 
uzsonna 

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

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

Középiskola 
ebéd 

500,722 Ft 650,939 Ft 

étkeztetést 
igénybe vevő 
dolgozó 

Napi étkezési  brunt.;  eladási ár 

 

Normál Diétás 

Felnőtt 
intézményi 
dolgozó 

1 943,59 Ft 2526,667 Ft 

Ebből: 
tízórai 

ebéd 

uzsonna 

411,06 Ft 

I  131,63 Ft 

400,90 Ft 

534,378 Ft 

I  471,119 Ft 

521,170 Ft 
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3.sz. melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...../2019.  (.....) 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 Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  10.  §  (1)  bekezdésében,  25.  § 
(3)  bekezdés  b)  pontjában,  26.  §-ában,  32.  § (I) bekezdés  b)  pontjában,  32.  §  (3) 
bekezdésében,  45.  §  (1)  bekezdésében,  62.  §  (2)  bekezdésében,  92.  § (I) bekezdés a) 
pontjában és  (2)  bekezdésében,  132.  §  (4)  bekezdés  d)  és g) pontjaiban, valamint a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvény  29.  §  (1)-(2) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.  évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  23.  §  (5)  bekezdés  11.  és  11.a  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 étkeztetést igénybe vevő 
intézménye: 

az étkezés típusa 
a támogatás 

összege/igénybe vett 
adag/Ft/nap 

óvoda Tízórai 83,642 
Diétás tízórai 123,734 
Ebéd 49,072 
Diétás ebéd 145,693 
Uzsonna 73,764 
Diétás uzsonna 109,993 

általános iskola  also  tagozat Tízórai 75,279 
Diétás tízórai 120,362 
Ebéd 60,767 
Diétás ebéd 180,397 
Uzsonna 73,183 
Diétás uzsonna 117,638 

általános iskola felső tagozat Tízórai 90,862 
Diétás tízórai 140,620 
Ebéd 109,852 
Diétás ebéd 244,208 
Uzsonna 74,987 
Diétás uzsonna 119,983 

középiskola Ebéd 162,722 
Diétás ebéd 312,939 
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b.)  amennyiben az igénybe vevő  50  %-os mértékű kedvezményes gyermekétkeztetésben 
részesül: 

az étkeztetést igénybe vevő 
intézménye: 

a támogatás 
az étkezés típusa összege/igénybe vett 

adag/Ft/nap 
óvoda Tízórai 41,821 

Diétás tízórai 61,867 
Ebéd 24,536 
Diétás ebéd 72,8465 
Uzsonna 36,882 
Diétás uzsonna 54,9965 

általános iskola alsó tagozat Tízórai 37,6395 
Diétás tízórai 60,181 
Ebéd 30,3835 
Diétás ebéd 90,1985 
Uzsonna 36,5915 
Diétás uzsonna 58,819 

általános iskola felső tagozat Tízórai 45,431 
Diétás tízórai 70,31 
Ebéd 54,926 
Diétás ebéd 122,104 
Uzsonna 37,4935 
Diétás uzsonna 59,9915 

középiskola esetében Ebéd 81,361 
Diétás ebéd 156,4695" 

2.  §  (1)  E rendelet a  2019.  május  1.  napján lép hatályba. 

Budapest, 2019.  április 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

dr. Sára Botond 
polgármester 
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A  pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló /2019.  (....) 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  támogatás összegét módosítja a megváltozott díjaknak megfelelően. 

a  2.  §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

A  pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  ..../2019.  (.....) önkormányzati rendelethez 

1.Társadalmi hatások 
A  gyermekétkeztetési települési támogatás mértékének emelése. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A  rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális jellegű kiadásai a korábbiakhoz képest 
emelkednek, melynek fedezete a költségvetésben biztosított. 

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



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2015.  (III.01.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól 

(eredeti) 

Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2015. (111.01.)  önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások helyi szabályairól 

(módosítási javaslat) 

23/B.  § 
(2) A  támogatás mértéke 

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

23/B.  § 
(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 

óvoda Tízórai 76,086 
Diétás tízórai 113,911 
Ebéd 30,848 
Diétás ebéd 122,002 
Uzsonna 66,932 
Diétás uzsonna 

általános 
iskola  also 
tagozat 

Tízórai 
Diétás tízórai 
Ebéd 

109,938 
66,783 

38,199 
Diétás ebéd 151,059 
Uzsonna 64,802 
Diétás uzsonna 106,742 

általános 
iskola felső 
tagozat 

Tízórai 
Diétás tízórai 
Ebéd 

128,420 
81,477 

84,504 
Diétás ebéd 211,255 
Uzsonna 66,503 
Diétás uzsonna 108,954 

középiskola Ebéd 134,389 
Diétás ebéd 276,106 

az étkeztetést 
igénybe vevő 
intézménye: 

az étkezés 
tipusa 

a támogatás 
összege/igénybe 

vett 
adag/Ft/nap 

óvoda Tízórai 83,642  
Diétás tízórai 123,734 
Ebéd 49,072  
Diétás ebéd 145,693  
Uzsonna 73,764 
Diétás uzsonna 109,993  

   

általános 
iskola  also 
tagozat 

Tízórai 75,279  
Diétás tízórai 120,362  
Ebéd 60,767  
Diétás ebéd 180,397  
Uzsonna 73,183  
Diétás uzsonna 117,638  

   

általános 
iskola felső 
tagozat 

Tízórai 90,862  
Diétás tízórai 140,620  
Ebéd 109,852  
Diétás ebéd 244,208  
Uzsonna 74,987  
Diétás uzsonna 119,983  

   

középiskola Ebéd 162,722  
Diétás ebéd 312,939  

.) amennyiben az igénybe vevő  50  %-os mérték 
edvezményes gyermekétkeztetésben nem részesül:  

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

az étkeztetést 
igénybe vevő 
intézménye: 

óvoda  

az étkezés 
típusa 

Tízórai 
Diétás tízórai 
Ebéd 
Diétás ebéd 
Uzsonna 
Diétás uzsonna 

a támogatás 
összege/igénybe 
vett adag/Ft/nap 

38,043 
56,9555 
15,424 
61,001 
33,466 
50,5555 

az étkeztetést 
igénybe vevő 
intézménye: 

óvoda  

az étkezés 
típusa 

Tízórai 
Diétás tízórai 
Ebéd 
Diétás ebéd 
Uzsonna 
Diétás uzsonna 

a támogatás 
összege/igénybe 

vett 
adag/Ft/nap  

41,821 
61,867 
24,536 
72,8465 
36,882 
54,9965  

általános 
iskola  also 
tagozat 

Tízórai 33,915 
54,659 
19,0995 

Diétás ebéd 
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Diétás tízórai 
Ebéd 

75,5295 

általános 
iskola  also 
tagozat 

Tízórai 
Diétás tízórai 
Ebéd 
Diétás ebéd 

37,6395 
60,181  

30,3835 
90,1985 



  

Uzsonna 32,401 

   

Uzsonna 36,5915 

 

Diétás uzsonna 53,371 Diétás uzsonna 58,819 

      

általános 
Iskola felső 
tagozat 

Tízórai 40,7385 általános 
iskola felső 
tagozat 

Tízórai 45,431 
Diétás tízórai 64,21 Diétás tízórai 70,31 
Ebéd 42,252 Ebéd 54,926 
Diétás ebéd 105,6275 Diétás ebéd 122,104 
Uzsonna 33,2515 Uzsonna 37,4935 
Diétás uzsonna 54,477 Diétás uzsonna 59,9915 

      

középiskola Ebéd 67,1945 középiskola Ebéd 81,361 
Diétás ebéd 138,0530 Diétás ebéd 156,4695 
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