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 35/2003. (VIII. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési 
díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 
27/2003. (VII. 01) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyermekvédelmi 
törvény) 29.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján A személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés 
önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003. (VII. 01) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § A rendelet 21. § (1)-(2)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) Óvodai étkeztetés esetén:              62 Ft/fő/étkezési nap 
(2) Általános iskolai étkeztetés esetén 
a) alsó tagozatosoknak egyszeri étkezés igénybevétele esetén:          71 Ft/fő/étkezési nap  
b) alsó tagozatosoknak háromszori étkezés igénybevétele esetén:     78 Ft/fő/étkezési nap 
c) felső tagozatosoknak egyszeri étkezés igénybevétele esetén:         79 Ft/fő/étkezési nap 
felső tagozatosoknak háromszori étkezés igénybevétele esetén:        86 Ft/fő/étkezési nap  
(3) gimnáziumi étkeztetés esetén:               55 Ft/fő/étkezési nap 

2. § Jelen rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba, az alaprendelet egyéb rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak. 

Budapest. 2003. augusztus 28. 

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

I N D O K O L Á S 

1. §-hoz: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési 
díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 27/2003 (VII. 01.) 
sz. rendelet 21. § (3) bekezdésében a gimnáziumi étkeztetés önkormányzati támogatásának 
összege tévesen került leírásra: 55 Ft/fő/étkezési nap helyett 33 Ft/fő/étkezési nap lett jelölve, 
mely a rendelet módosítását igényli. 

2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
Budapest, 2003. augusztus 28. 

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

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2003. augusztus 28. 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
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