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 5/2006. (II. 07.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési 
díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 

– 3/2005. (II. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel, 15/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, 5/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 38/2003. (IX. 23.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 35/2003. (VIII. 28.) Budapest 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 
27/2003. (VII. 01) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület 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 
(továbbiakban: Gyvt) 29. § (1)–(2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az alábbiak 
szerint módosítja a a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési 
díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló, többször 
módosított 27/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet) 

1. §  A rendelet 3. § (7) b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
b) A 3. § (4) bekezdés b) pontja alapján a gyámhivatal vagy jegyző határozata dönt. A 

döntés ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai szerint 15 
napon belül  fellebbezésnek van helye, melyet a határozatot hozó szervnél kell 
benyújtani. 

2. § (1) A rendelet 11. §-a jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 11. § (1) bekezdésre 
változik.  

(2) A rendelet 11. §- a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
(2) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, 
hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 
3. § (1) A rendelet 17. § (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Gyermekétkeztetés esetén : 

a) térítésmentesen kell biztosítani a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő bölcsődés, óvodás, 1-4. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részt vevő 
gyermek számára, 
(2) A rendelet 17. § (1) b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

b) Az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 százaléka fizetendő, 
(3)A rendelet 17. § (1) c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

c) három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 
százaléka fizetendő, 
(4)A rendelet 17. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:  
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d) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló esetén az intézményi térítési díj 50 
százaléka fizetendő, 
(5)A rendelet 17. § (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:  

e) a kollégiumi, externátusi ellátásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi 
térítési díj 30 százaléka fizetendő. 
(6) A rendelet 17. § (2) bekezdése jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti. 
(7) A rendelet 17. § (3) bekezdése jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti. 
4. § (1) A rendelet 18. § (1) bekezdése b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

b) 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve 
felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint 
(2) A rendelet 18. § (1) bekezdése c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos gyermekeket. 
5. § (1) A rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

          (2) Óvodai étkezés esetén: 214 Ft/fő/étkezési nap 
   (2) A rendelet 21. § (3) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

   a) Általános iskolában háromszori étkezés igénybevétele esetén: 281 Ft/fő/étkezési 
nap 
      (3) A rendelet 21. § (3) b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

b) Általános iskolában egyszeri étkezés igénybevétele esetén: 191 Ft/fő/étkezési nap 
      (4) A rendelet 21. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
          (4) Gimnáziumi étkezés esetén: 221 Ft/fő/étkezési nap. 

6. § (1) A rendelet 22. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:  
(5) A polgármester a kérelemről első fokon határozatával dönt. 

(2) A rendelet 22. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
(6) Az első fokú határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a    

Képviselő-testülethez címezve, a Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és   
Gyermekvédelmi Irodájához kell benyújtani. 

Záró rendelkezések 

7. § (1) E rendelet rendelkezései – a (2) bekezdés kivételével - a kihírdetés napján lépnek 
hatályba. 

(2) E rendelet 5. §-a 2006. március 6. napján lép hatályba. 
(3) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
Budapest, 2006. február 02. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Jelen rendelet módosításait a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 2006. január 1-jén hatályba lépett módosításai tették 
indokolttá. A rendeletben megállapításra kerül a 2006. március 6. napjától hatályba lépő 
gyermekétkeztetésért fizetendő díjak mértéke. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (Ket.) 2005. november 1-jei hatálybalépése tette szükségessé ezen 
rendelkezés pontosítását. 

2. §-hoz: A Gyvt.jogszabályi változása szabályozza kiket kell előnyben részesíteni a 
bölcsődei ellátás  igénybevétele esetén.  

3. §-hoz: A gyermekékeztetés vonatkozásában az ellátottak köre kibővült, mely indokolttá 
teszi a rendelkezés módosítását. 

4. §-hoz: A Gyvt. jogszabályi változása indokolja ezen rendelkezés módosítását. 
5. §-hoz: Az önkormányzat és a gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató között hatályban 

lévő szerződés alapján a rendelkezés meghatározza az új intézményi térítési díjakat.  
6. §-hoz: A kérelmek elbírálásának pontos szabályai kerültek meghatározásra. 
7. §-hoz: Jelen rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
Budapest, 2006. február 02. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2006. február 7.  
 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
               j e g y z ő 


