
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 27/2003 (VI. 1.) SZ. RENDELET 
48/1998. (XII. 22.) sz. rendelet 

 a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV törvény 16.§. /1/ bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §. /1-2./ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatására 
vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja: 
I. fejezet  A rendelet célja. 
1. § E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén - az 1997. évi XXXI. 
törvényben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. 
/VII.29./ Korm. rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. /IX.10./ Korm. rendeletben foglaltakban összhangban megállapítsa azokat a 
szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat elősegíti a gyermek családban történő nevelését, 
gondoskodik a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről illetve megszüntetéséről. 
A rendelet hatálya 
2. § 1.) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XVIII. kerületben lakó 
 a.) magyar állampolgárságú 
 b.) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, 
 c.) a magyar hatóságok által menekültként elismert 
      d.) a kerület oktatási -nevelési intézményeiben jogviszonyban álló 20 éven aluli személyekre. 
 2.) E rendelet szerint kell eljárni az 1./ bekezdésben meghatározott személyeken kívül a 
Budapest XVIII. kerületben tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha 
az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével,  vagy elháríthatatlan kárral járna. 
II. fejezet  Általános rendelkezések 
3. § 1.) A személyes gondoskodás /jelen esetben gyermekétkeztetés/ igénybevétele önkéntes, az 
ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. 
 2.) A kérelmező az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez 
nyújthatja be. 
 3.)  Az ellátás igénybe vételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg. 
 4.) Ha az intézményvezetőnek az ellátás igénybevételére vonatkozó intézkedésével a 
kérelmező nem ért egyet, a döntés ellen kérelmet terjeszthet elő az intézményvezetőnél. Az 
intézményvezető a kérelmet haladéktalanul megküldi a polgármesternek. 
 5.) Az ellátás megkezdése előtt a kérelmezőt, vagy a jogosultat tájékoztatni kell: 
 - az ellátás tartamáról, feltételeiről 
 - az intézmény házirendjéről 
 - a fizetendő térítési díjról 
 6.)  Az ellátásra jogosult köteles: 
 - a tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni 
 - a térítési díj megállapításához szükséges adatokat az erre vonatkozó felszólítás 
kézhezvételétől számított 8 napon belül szolgáltatni, 
 - a jogosultsági feltételekben, adatokban bekövetkezett változásokat a változás 
bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenteni. 
 7.) Ha a kötelezett a személyi térítési díj  összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy 
elengedését kéri, a tájékoztatás tudomásul vételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
III. fejezet  Gyermekjóléti alapellátások 
Gyermekek napközbeni ellátásán belül gyermekétkeztetés 
Térítési díj 
4. § 1.) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások szolgáltatásai 
közül csak az étkeztetésért állapítható meg térítési díj. 
 2.) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díj számításának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 
 3.) Az intézményi térítési díjat az önkormányzat évente kétszer állapíthatja meg. 
 4.) A személyi térítési díjat az intézményvezető határozza meg a kötelezett jövedelmi viszonyai 
és az intézményi térítési díj figyelembe vételével. 



 5.) A személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett és vele közös háztartásban élők 
összes havi jövedelmének 25 %-át, több gyermek esetén 50 %-át. 
 6.) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját havonta előre kell megfizetni az ellátást nyújtó 
intézmény elszámolási számlájára. 
 7.) Ha az ellátást a jogosult a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, akkor a személyi 
térítési díj megállapításánál figyelembe vehető rendszeres havi jövedelmet naptári napra kell 
átszámolni úgy, hogy a rendszeres havi jövedelem összegét 30-cal kell osztani. 
 8.) Ha az ellátást a jogosult nem kívánja igénybe venni, az intézményvezetőnél be kell jelenteni 
és a bejelentést követő naptól a kötelezettnek nem kell térítési díjat fizetni. A már befizetett, de fel nem 
használt összeget a következő befizetésnél be kell számítani. 
 9.) Az ellátást igénybe vevő személyről és a térítési díj fizetésére kötelezettről az 
intézményvezető az 1.sz. melléklet szerinti nyilvántartást vezeti. 
Normatív és általános kedvezmények 
5. § 1.) Gyermekétkeztetés esetén normatív kedvezményt kell biztosítani, melynek összege:  
 a.)  a 3 és több gyermekes család esetén az intézményi térítési díj 50%-a, 
 b.) fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-a 
 2.) A normatív kedvezmény megállapításához a fizetésre kötelezettnek nyilatkozatát be kell 
szerezni, melynek tartalmaznia kell: 
a fizetésre kötelezettel közös háztartásban élő vagy intézményben elhelyezett  
 - 16 éven aluli  
 - 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, valamint 
 - súlyos fogyatékos gyermekeinek számát 
 3.)  A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe 
6. § 1.) Önkormányzati általános kedvezmények: 
Az Önkormányzat általános támogatást nyújt minden saját oktatási- nevelési intézményben étkező 
számára. 
Ennek mértéke: 
 - óvodai étkeztetés esetén:                    14.-Ft/fő/étkezési nap 
 - általános iskolai étkeztetés esetén:     19.-Ft/fő/étkezési nap 
 - gimnáziumi étkeztetés esetén:            10.-Ft/fő/étkezési nap 
 Szociális rászorultságtól függő kedvezmény 
7. § 1.) Az Önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további kedvezményt is 
megállapíthat, különösen akkor ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 80 %-át. 
 2.) Az igénybe vett étkezés személyi térítési díjának megfizetéséhez az intézményvezető 
egyéni rászorultság alapján - saját hatáskörben - az intézmény költségvetésében az e célra elkülönített 
összeg terhére szociális alapon támogatást nyújthat. 
A szociális alapon történő támogatás mértéke, illetve több jogcímen nyújtott támogatás együttes 
mértéke - nem haladhatja meg a térítési díj összegének 50 %-át  
 3.) Ha a kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik, illetve az általános   és az intézményvezető 
által nyújtott támogatáson túl sem képes a fennmaradó 50% megtérítésére, az intézményvezető 
javaslatot tesz a polgármester felé további kedvezmények engedélyezésére. 
IV. fejezet  Záró rendelkezések 
8. § 1.) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 2.) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Képviselő-testület 654/1992. /II.17./ számú 
határozata hatályát veszti. 
 
B u d a p e s t ,  1998. december 17. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  94. §, 146. § - 151. §  
és  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/ 1997. ( VII. 29. ) Korm. 
rendelet tartalmazza a gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokat.  



Ezek figyelembevételével kell megalkotni a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatási rendszerét, 
tekintettel arra, hogy ez utoljára 1992. decemberében volt szabályozva. 
A  654/1992. (XII. 17.) testületi határozat az    óvodában 14 Ft / nap / fő az  általános iskolában  19 Ft / 
nap / fő a középiskolában 10 Ft/nap/ fő alanyi jogú támogatást adott, amit minden étkező gyermek 
megkapott. 
A hatályon kívül helyezendő határozata a testületnek tehát azonos támogatásban részesít mindenkit, 
aki igénybe veszi a gyermekétkeztetést. 
Szükséges a gyermekétkeztetésnél  -  beleértve a bölcsődei étkezést is - a térítési díjat szociális 
alapon egyéni elbírálással csökkenteni.  
A rendelet az 1997. évi XXXI. törvény 29. § c) alkalmazásával lehetővé teszi, hogy az 
intézményvezetők a normatív kedvezmények figyelembe vételén kívül hatáskört kapnak, külön eljárás 
nélkül csökkenthetik a személyi térítési díjat.  
Ez a lehetőség az érintettekhez a legközelebb viszi,  ugyanakkor leegyszerűsíti és meggyorsítja 
döntést, a szükséges kedvezmény megadását. Jobban biztosítja  a gyermek családban történő 
nevelését, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről illetve megszüntetéséről. 

RÉSZLETES INDOKLÁS 
1. § - hoz Meghatározza a rendelet célját, ami elsősorban a gyermekétkeztetés lehetőségein 
belül - összhangban a vonatkozó jogszabályokkal - a gyermekek veszélyeztettségének megelőzése és 
megszüntetése. Az alapellátások rendszerébe beilleszti a gyermekétkeztetés támogatásának  
módozatait. 
2. § - hoz A rendelet hatálya elsősorban a kerületben élő és a kerületi intézményekbe járó 
gyermekekre terjed ki, beleértve a letelepedett külföldiek és az elismert menekültek gyermekeit is.  
3. § - hoz Az legfontosabb általános rendelkezéseket tartalmazza, olyan alapelveket, mint az 
önkéntesség, az ellátás létrejöttére, az adatszolgáltatásra, a tájékoztatási kötelezettségre,  a 
fellebbezésre vonatkozó szabályokat. 
4. § - hoz A térítési díjról szóló rendelkezések a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban 
tartalmaznak előírásokat. Megfogalmazásuk során az alábbi rendelkezéseket vettük figyelembe: 
1.) 1997. évi XXXI. törvény 148. § (2) 
2.) 1997. évi XXXI. törvény 148. § (3) 
3.) 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) a) b) 
4.) 1997. évi XXXI. törvény 148. § (4) 
5.) 1997. évi XXXI. törvény 150. § (1) (2) 
6.) 133/1997. ( VII. 29. ) Korm . rendelet 15. § (1) 
7.) 133/1997. ( VII. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) 
8.) 133/1997. ( VII. 29.) Korm. rendelet 11. §  (3) 
9.) 133/1997. ( VII. 29. ) Korm. rendelet 8. § 
5-6. § - okhoz A normatív kedvezmény és az általános támogatás szabályainak kidolgozásakor 
figyelembe vettük 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5)-ben, a 133/1997. (VII. 29. ) Korm. rendelet 17. § 
(1)-ben, valamint  1997. évi XXXI. törvény  148. § (6) bekezdésében rögzített előírásokat. 
Az önkormányzati általános támogatásokat a 654/1992. (XII. 17.)  Képviselő-testületi határozat 
állapította meg. Az eltelt idő alatt az ellátást igénybe vevők számára a támogatás összeforrott az 
intézményi térítési díjjal, megszüntetése a térítési díjak nagyobb arányú növekedését vonná maga 
után.  
7. § - hoz Az 1997. évi XXXI. törvény 29. § lehetőséget ad arra, hogy az intézményvezető külön 
eljárás nélkül döntéseket hozzon, melyre vonatkozóan részére megbízást kell adni. Erre tekintettel, 
egyéni rászorultság alapján - saját hatáskörben szociális alapon nyújthat támogatást az 
intézményvezető. A több jogcímen nyújtott támogatás együttes összege sem haladhatja meg a térítési 
díj 50 % - át. 
A jövedelem nélkülieknek 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) ingyenes juttatás biztosítását írja elő. A 
rendelet alapján az intézményvezető tesz javaslatot a térítési díj teljes átvállalására.  
8. § - hoz A záró rendelkezések a hatályba lépést a kihirdetéssel kötik össze, egyidejűleg 
hatályát veszti az előző szabályozás, az 654/1992. ( XII. 17. ) Képviselő - testületi határozat. 
 
B u d a p e s t ,  1998. december 17. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 


