
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ». / „ / 

POLGÁRMESTERE ' T , . 
Budapest, • 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat /2009. (...) sz. önkormányzati 
rendeletének megalkotására az önkormányzat 
nevelési- oktatási intézményekben fizetendő 
étkezési térítési díjak igénybevételéről és a térítési 
díjak mértékéről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a nevelési- oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési díjak 
mértékéről szóló többször módosított 7/2006. (III. 1.) sz. rendelete felülvizsgálata a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt szükségessé vált. 

A „Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat gyermekintézményeiben, és az ételmaradék elszállítása" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a Pensió 17 Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 1-5.) ajánlattevő nyert. 

A 1997. évi XXXI. törvény szerint a szerződésben meghatározott nyersanyagnorma és áfája 
számlázható tovább a szülő vagy más törvényes képviselő részére. 

Az 1 számú melléklet tartalmazza az intézményekben fizetendő térítési díjak összegét. 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális és Oktatási Bizottsága és a Jogi Bizottsága a 2009. decemberi ülésén tárgyalja, a 
bizottságok álláspontját az elnökök a képviselő-testületi ülésen ismertetik. 

Rendeletalkotási javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési- oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési díjak 
mértékéről szóló /2009.( ) sz. önkormányzati rendeletet megalkotja. 

Budapest, 2009. december 3 

V^rbai I|ajos 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
Jegyző 
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Rendelettervezet: 

.../2009. ( ) Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet 
a nevelési- oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak 

igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló az 1997. évi XXXI. törvény a (továbbiakban 
Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Jelen önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) a Gyvt. a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelettel 
(a továbbiakban: Tér.) együtt kell alkalmazni. 

A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya gyermekek napközbeni ellátását biztosító, nevelési- oktatási 
intézményben nyújtott gyermekétkeztetésre terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed: 
- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott 
nevelési- oktatási intézményekben, 
- a kőbányai lakóhellyel rendelkező kérelmezők által igénybe vett, de nem a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelési- oktatási 
intézményekben jogviszonnyal rendelkezők esetében, 

a) az óvodai, speciális óvodai, habilitációs napközis óvodai, 
b) általános iskolai menzai (továbbá napközi otthonban, nyári napközis táborban, nyári 
napközi otthonban biztosított menzai), 
c) középiskolai menzai (gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában biztosított 
menzai), valamint 
d) fogyatékos gyermekeket fejlesztő, 

étkeztetési szolgáltatást igénybe vevő óvodai-tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekre, 
szülőjére, törvényes képviselőjére. 
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A nevelési- oktatási intézményekben történő gyermekétkeztetés igénybevételének 
általános feltételei 

2. § (1) Az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más 
törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) a gyermekétkeztetés iránti kérelmét a 
nevelési- oktatási intézmény vezetőjénél nyújthatja be. 

(2) A kérelem benyújtásakor mellékelni kell a kérelmezőnek 
a) nyilatkozatot a kérelmezővel közös háztartásban élő vagy intézményben elhelyezett 
gyermekek számáról; 3 vagy több gyermek esetén a családi pótlék szelvényt, igazolást, 
b) a közös háztartásban élő eltartott gyermek tartós betegsége vagy fogyatékosságára 
vonatkozó igazolást, 
c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó igazolást, 

(3) Gyermekétkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az 
étkezés külön is igényelhető. 
(4) A kérelem benyújtásakor a gyermekétkeztetés térítési díj fizetés általános feltételeiről a 
kérelmezőt tájékoztatni kell. 
(5) Az étkezési kedvezmények igénybevételét érintő változást a nevelési- oktatási intézmény 
vezetőjének a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. A normatív vagy egyedi 
étkezési kedvezmény igazolását követően lehet az étkezési kedvezményt biztosítani. 
(6) Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, azt a R. szabályai szerint 
megállapítandó térítési díj, valamint a ténylegesen megfizetett térítési díj különbözetének 
megfizetésére kell kötelezni. 
(7) Ha az étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a 
távolmaradást a nevelési- oktatási intézmény vezetőjénél a hiányzás napján 8:30 óráig 
személyesen, vagy telefonon be kell jelenteni. A bejelentés napját követő naptól a kötelezett a 
távolmaradása idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 
(8) Az előre befizetett térítési díjat vissza kell fizetni, vagy be kell számítani, ha az előírt 
időben bejelentett betegség vagy más ok miatt az étkezést nem veszik igénybe. 
(9) A gyermekétkeztetés során térítési díjat igénybe vevő kérelmező panasszal élhet a 
nevelési- oktatási intézmény vezetőjénél az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében. 

II. FEJEZET 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

A képviselő-testület 

3. § (1) A nevelési- oktatási intézmények fenntartója a Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete (a továbbiakban: fenntartó) irányítási jogkörében 

a) biztosítja a gyermekélelmezéssel kapcsolatos ellátásokat, 
b) megállapítja a nevelési- oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak mértékét a 
Kulturális és Oktatási Bizottság javaslata alapján. 
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A Kulturális és Oktatási Bizottság 

4. § A Kulturális és Oktatási Bizottság feladata: 
(1) Javaslattétel a képviselő-testületnek a nevelési- oktatási intézmények térítési díjai 
mértékének meghatározására, azok módosítására. 
(2) Javaslattétel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, illetve a más 
budapesti kerületi önkormányzat és más települési önkormányzat által fenntartott nevelési
oktatási intézmények gyermekétkeztetési szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek térítési 
díjkedvezményének megállapítására. 
(3) Javaslattétel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
által az oktatási területet érintő közétkeztetési szerződések tartalmára vonatkozóan. 

A nevelési- oktatási intézmény vezetője 

5. § A nevelési- oktatási intézmény vezetője intézményirányító jogkörében: 
a) megállapítja a gyermekétkeztetést igénybevevő személy térítési díját és erről az 
intézményben szokásos módon értesíti a kérelmezőt, 
b) megállapítja a csökkentett mértékű gyermekétkeztetési személyi díjat, illetve az ingyenes 
étkeztetés jogosultságát és erről határozatban értesíti a kérelmezőt, 
c) évente két alkalommal felülvizsgálja a gyermekétkeztetési személyi térítési díjak 
összegét, a normatív és az egyedi étkezési kedvezmények jogosultságának fennállását, 
d) ellátja az intézményi térítési díjak befizetésével és nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatokat, 
e) a távolmaradók étkezési lemondásait folyamatosan nyomon követi, és ellátja a 
nyilvántartással és elszámolással kapcsolatos feladatokat, 
f) nyilvántartást vezet a teljes-, a csökkentett mértékű gyermekétkeztetési személyi térítési 
díjat igénybe vevők, illetve az ingyenesen étkezők személyi köréről. 

III. FEJEZET 

TÉRÍTÉSI DÍJ 

A térítési díj összege és befizetési módja 

6. § (1) A nevelési- oktatási intézményekben fizetendő gyermekétkeztetési térítési díj alapja 
az élelmezési nyersanyag-költség (áfával növelt) egy ellátottra jutó napi összege. 
(2) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak összegét jelen önkormányzati rendelet 1. 
számú mellékletében meghatározott díjtáblázat tartalmazza. 

(3) A térítési díj befizetése történhet: 
- OTP-n keresztül csoportos beszedési megbízással, 
- az OTP-ben történő csekkes befizetéssel, 
- postán történő csekkes befizetéssel, 
- átutalással. 
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A gyermekétkeztetési térítési díj mértékének csökkentése, illetve az ingyenes 
gyermekétkeztetés igénybevétele 

7. § (1) A gyermekétkeztetési térítési díj összegéből a Gyvt. 148.§-a alapján biztosított 
kedvezményeket illetve ingyenes ellátást (normatív kedvezmények) biztosítani kell. A 
normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 
(2) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a normatív kedvezményeken túl a 
következő egyedi étkezési díjkedvezményeket biztosítja önkormányzati forrásokból: 

a) kérelemre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére további 
50 % egyedi étkezési kedvezmény biztosítható az általános és középiskolás tanulók 
esetében. 
b) A három vagy több gyerekes családokban élő gyermekek, tanulók, és a tartósan 
beteg, fogyatékos gyermekek, tanulók esetében egyedi szociális rászorultság alapján a 
szülő kérelmére további 50% kedvezmény biztosítható, ha a családban az egy főre eső 
jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 140%-át nem haladja 
meg. 

(3) Ingyenes vagy kedvezményes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a 
gyermekvédelemről szóló törvény szociálisan rászorultnak minősíti. 
(4) A térítési díj csökkentett összegének megfizetését, illetve az ingyenes étkezés 
igénybevételét a kérelem benyújtását követő naptól kezdődően lehet elrendelni. 
(5) A kérelmező egyedi kedvezményének megállapításakor, a nevelési- oktatási intézmény 
által megállapított térítési díjat kell figyelembe venni. 
(6) Az ellátást igénybevevő által már befizetett térítési díj nem követelhető vissza, kivéve, ha 
a térítési díjelőleget fizetett és megállapítható, hogy az előleg befizetésének időpontjában is 
jogosult volt a térítési díj megfizetésének elengedésére, vagy csökkentett összegű térítési 
díjra. Ez utóbbi esetben a befizetett térítési díjelőleg a csökkentett összegű térítési díjelőleg és 
a csökkentett összegű térítési díj közötti különbözet, amit öt munkanapon belül vissza kell 
fizetni. 
(7) Az intézményvezető az étkezési kedvezményre való jogosultságról az érintettet 
határozatban tájékoztatja. 

Az ingyenes és kedvezményes térítési díj megállapításának feltételei 

8. § (l)Az önkormányzat saját forrásából biztosított egyedi étkezési kedvezményekre 
benyújtott kérelmekről a polgármester átruházott hatáskörben dönt. A kérelmeket 

a) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelési -
oktatási intézményben jogviszonnyal rendelkezők esetében a Szociális és 
Egészségügyi Főosztályhoz kell benyújtani, 
b) a kőbányai állandó bejelentett lakcímmel rendelkező kérelmező, de nem a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelési- oktatási 
intézményekben jogviszonnyal rendelkezők esetében a Szociális és Egészségügyi 
Főosztályhoz kell benyújtani. 
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9. § A kérelemhez mellékelni kell az ingyenes, vagy kedvezményes ellátásra való 
jogosultságot alátámasztó írásos dokumentumokat, így különösen a havi rendszeres nettó 
jövedelemigazolást. 

IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatálybalépés 

10. § A rendelet 2010. január hó 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével 
egyidejűleg a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének 
módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 7/2006. (III. 1.) sz. rendelet valamint az azt 
módosító 39/2006.( VII.14.) sz., 52/2006. (XII.8.) sz., 28/2008.(VL20) sz., 18/2009.(VI.19.) 
sz. rendelet hatályát veszti. 

Verbai Lajos Dr. Neszteli István 
Polgármester Jegyző 

A kihirdetési napja: Budapest, 2009... 

Hatálybalépés napja: Budapest, 2010. 
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1. sz. melléklet 
A nevelési- oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díjainak mértéke 

I. Óvoda 
1/1. A napközi otthonos óvoda gyermekétkeztetési térítési díjának összege (nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
51 215 43 309 100 
25 108 21 154 50 

1/2. A Zsivaj utcai óvoda gyermekétkeztetési térítési díjának összege (nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
106 317 69 492 100 
53 158 35 246 50 

1/3. A Komplex Ál és SZKI Gém utcai óvodája és habilitációs napközi otthona gyermekétkeztetési 
térítési díjának összege (nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
25 108 21 154 50 

II. Általános iskola 

II/l .Azá talános iskolai menza gyermekétkeztetési térítési díjának össze ge (nap/fő) 
tízórai ebéd uzsonna összesen % 

68 269 61 398 100 
34 134 31 199 50 

II/2. A Komplex Általános Iskola gyermekétkeztetési térítési díjának összege (nap/fő) 
tízórai ebéd uzsonna összesen % 

34 134 31 199 50 

III. Szent László Gimnázium 

111/1. A Szent László Gimnáziumi menza térítési díjának összege (nap/fő) 
tízórai ebéd uzsonna összesen % 

0 338 0 338 100 
0 169 0 169 50 

IV. A munkahelyi étkezésben részesülő dolgozók térítési díja, a bruttó eladási ár (nap/fő) 
intézmény tízórai ebéd uzsonna összesen 

Óvoda 71 298 55 424 
Zsivaj u. óvoda 127 402 86 615 
Altalános iskola 94 374 85 553 
Szent László Gimnázium 0 470 0 470 

V. Nyári napközis tábor 
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tízórai ebéd uzsonna összesen % 
68 269 61 398 100 
34 134 31 199 50 

l/a. melléklet 

ÁFA bontással 

Ssz. Étkezési forma Nyersanyag 
norma (Ft) 

AFA 25 % 
(Ft) 

Összesen 
(Ft) 

1. Óvoda tízórai 100% 41 10 51 
2. tízórai 50% 20 5 25 

3. Óvoda ebéd 100% 172 43 215 
4. ebéd 50% 86 22 108 

5. Óvoda uzsonna 100% 34 9 43 
Uzsonna 50% 17 4 21 

6. Óvoda háromszori 100% 247 62 309 
7. Óvoda háromszori 50% 123 31 154 

8. Altalános Iskola tízórai 100% 54 14 68 
9. tízórai 50% 27 7 34 

10. Altalános Iskola ebéd 100% 215 54 269 
11. ebéd 50% 107 27 134 

12. Altalános Iskola uzsonna 100% 49 12 61 
13. 50% 25 6 31 
14. Altalános Iskola háromszori 

100% 
318 80 398 

15. Altalános Iskola háromszori 
50% 

159 40 199 

16. Gimnázium menza 100% 270 68 338 
Gimnázium menza 50% 135 34 169 

17. Nyári tábor tízórai 100% 54 14 68 
18. 50% 27 7 34 

19. Nyári tábor ebéd 100% 215 54 269 
20. 50% 107 27 134 

21. Nyári tábor uzsonna 100% 49 12 61 
50% 25 6 31 

22. Nyári tábor háromszori 
100% 

318 68 398 

23. Nyári tábor háromszori 
50% 

159 40 199 
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7/2006. (III. 1.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 

a nevelési- oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak 
igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről 

Egységes szerkezetben 4. 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. törvény a 
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló (a továbbiakban Gyvt.) 29. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Jelen önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) a Gyvt. a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelettel 
(a továbbiakban: Tér.) együtt kell alkalmazni. 

A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya gyermekek napközbeni ellátását biztosító, nevelési-, oktatási 
intézményben nyújtott gyermekétkeztetésre terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed: 
- a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott nevelési-, oktatási 
intézményekben, 
- a kőbányai lakóhellyel rendelkező kérelmezők által igénybe vett más fenntartói működtetésű 
nevelési- oktatási intézményekben 

a) az óvodai, speciális óvodai, habilitációs napközis óvodai, 
b) általános iskolai menzai (továbbá napközi otthonban, nyári napközis táborban, nyári 
napközi otthonban biztosított menzai), 
c) középiskolai menzai (gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában biztosított 
menzai), valamint 
d) fogyatékos gyermekeket fejlesztő, 

étkeztetési szolgáltatást igénybe vevő óvodai-tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekre, 
szülőjére, törvényes képviselőjére. 
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A nevelési-, oktatási intézményekben történő gyermekétkeztetés igénybevételének 
általános feltételei 

2. § (1) Az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más 
törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) a gyermekétkeztetés iránti kérelmét a 
nevelési-, oktatási intézmény vezetőjénél nyújthatja be. 

(2) A kérelem benyújtásakor mellékelni kell a kérelmezőnek 

a) nyilatkozatot a kérelmezővel közös háztartásban élő vagy intézményben elhelyezett 
gyermekek számáról; 3 vagy több gyermek esetén a családi pótlék szelvényt, igazolást, 
b) a közös háztartásban élő eltartott gyermek tartós betegsége vagy fogyatékosságára 
vonatkozó igazolást, 
c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó igazolást, 

(3) Gyermekétkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az 
étkezés külön is igényelhető. 
(4) A kérelem benyújtásakor a gyermekétkeztetés térítési díj fizetés általános feltételeiről a 
kérelmezőt tájékoztatni kell. 
(5) Az étkezési kedvezmények igénybevételét érintő változást a nevelési-, oktatási intézmény 
vezetőjének a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. A normatív vagy egyedi 
étkezési kedvezmény igazolását követően lehet az étkezési kedvezményt biztosítani. 
(6) Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, azt a R. szabályai szerint 
megállapítandó térítési díj, valamint a ténylegesen megfizetett térítési díj különbözetének 
megfizetésére kell kötelezni. 
(7) Ha az étkezést betegség, vagy más ok miatt a jogosult nem veszi igénybe, a távolmaradást 
a nevelési-, oktatási intézmény vezetőjénél a hiányzás napján 8.30 óráig személyesen, vagy 
telefonon be kell jelenteni. A bejelentés napját követő naptól a kötelezett a távolmaradása 
idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 
(8) Az előre befizetett térítési díjat vissza kell fizetni, vagy be kell számítani, ha az előírt 
időben bejelentett betegség vagy más ok miatt az étkezést nem veszik igénybe. 
(9) A gyermekétkeztetés során térítési díjat igénybe vevő kérelmező panasszal élhet a 
nevelési-, oktatási intézmény vezetőjénél az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében. 

II. FEJEZET 

FELADAT-, ÉS HATÁSKÖRÖK 

A képviselő-testület 

3. § A nevelési-, oktatási intézmények fenntartója a Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete (a továbbiakban: fenntartó) irányítási jogkörében 

a) biztosítja a gyermekélelmezéssel kapcsolatos ellátásokat, 
b) megállapítja a nevelési- oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak mértékét a 
Kulturális, Oktatási Bizottság javaslata alapján. 
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A Kulturális, Oktatási Bizottság 

4. § (1) A Kulturális, Oktatási Bizottság feladata: javaslattétel a képviselő-testületnek a 
nevelési-, oktatási intézmények térítési díjai mértékének meghatározására, azok módosítására. 
(2) Javaslattétel a Budapest Kőbányai Önkormányzat, illetve a más budapesti kerületi 
önkormányzat és más települési önkormányzat által fenntartott nevelési-, oktatási 
intézmények gyermekétkeztetési szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek térítési 
díjkedvezményének megállapítására. 
(3) Javaslattétel a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által az oktatási 
területet érintő közétkeztetési szerződések tartalmára vonatkozóan. 

A nevelési-, oktatási intézmény vezetője 

5. § A nevelési- oktatási intézmény vezetője intézményirányító jogkörében: 

a) megállapítja a gyermekétkeztetést igénybe vevő személyi térítési díját és erről az 
intézményben szokásos módon értesíti a kérelmezőt, 
b) megállapítja a csökkentett mértékű gyermekétkeztetési személyi díjat, illetve az 
ingyenes étkeztetés jogosultságát és erről az intézményben szokásos módon értesíti a 
kérelmezőt, 
c) évente két alkalommal felülvizsgálja a gyermekétkeztetési személyi térítési díjak 
összegét, a normatív és az egyedi étkezési kedvezmények jogosultságának fennállását, 
d) ellátja az intézményi térítési díjak befizetésével és nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatokat, 
e) a távolmaradók étkezési lemondásait folyamatosan nyomon követi, és ellátja a 
nyilvántartással és elszámolással kapcsolatos feladatokat, 
f) nyilvántartást vezet a teljes-, a csökkentett mértékű gyermekétkeztetési személyi térítési 
díjat igénybe vevők, illetve az ingyenesen étkezők személyi köréről. 

III. FEJEZET 

TÉRÍTÉSI DÍJ 

A térítési díj összege és befizetésének módja 

6. § (1) A nevelési-, oktatási intézményekben fizetendő gyermekétkeztetési térítési díj alapja 
az élelmezési nyersanyag-költség (áfával növelt) egy ellátottra jutó napi összege. 
(2) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak összegét jelen önkormányzati rendelet 1. 
számú mellékletében meghatározott díjtáblázat tartalmazza. 
(3)2 A térítési díj befizetése történhet: 

- OTP-n keresztül csoportos beszedési megbízással, 
- az OTP-ben történő csekkes befizetéssel, 
- postán történő csekkes befizetéssel, 
- átutalással. 

1 Megállapította: 28/2008. (VI. 20.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2008. IX. 1-től 
2Megállapította: 28/2008. (VI. 20.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2008. IX. 1-től 
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A gyermekétkeztetési térítési díj mértékének csökkentése, illetve az ingyenes 
gyermekétkeztetés igénybevétele 

7. § (1) A gyermekétkeztetési térítési díj összegéből a Gyvt. 148. §-a alapján biztosított 
kedvezményeket, illetve ingyenes ellátást (normatív kedvezmények) biztosítani kell. A 
normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 
(2) A Budapest Kőbányai Önkormányzat a normatív kedvezményeken túl a következő egyedi 
étkezési díjkedvezményeket biztosítja önkormányzati forrásokból: 

a) kérelemre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére további 50 
% egyedi étkezési kedvezmény biztosítható az általános és középiskolás tanulók esetében. 
b) A három vagy több gyerekes családokban élő gyermekek, tanulók, és a tartósan beteg, 
fogyatékos gyermekek, tanulók esetében egyedi szociális rászorultság alapján a szülő 
kérelmére további 50% kedvezmény biztosítható, ha a családban az 1 főre eső jövedelem 
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 120%-át nem haladja meg. 

(3) Ingyenes vagy kedvezményes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a 
gyermekvédelemről szóló törvény szociálisan rászorultnak minősíti. 
(4) A térítési díj csökkentett összegének megfizetését, illetve az ingyenes étkezés 
igénybevételét a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kezdődően lehet elrendelni. 
(5) A kérelmező egyedi kedvezményének megállapításakor, a nevelési- oktatási intézmény 
által megállapított térítési díjat kell figyelembe venni. 
(6) Az ellátást igénybe vevő által már befizetett térítési díj nem követelhető vissza, kivéve, ha 
a térítési díjelőleget fizetett és megállapítható, hogy az előleg befizetésének időpontjában is 
jogosult volt a térítési díj megfizetésének elengedésére, vagy csökkentett összegű térítési 
díjra. Ez utóbbi esetben a befizetett térítési díjelőleg a csökkentett összegű térítési díjelőleg és 
a csökkentett összegű térítési díj közötti különbözet, amit 5 munkanapon belül vissza kell 
fizetni. 
(7) Az intézményvezető az étkezési kedvezményre való jogosultságról az érintettet írásban 
tájékoztatja. 

Az ingyenes és kedvezményes térítési díj megállapításának feltételei 

8. § (1) Az önkormányzat saját forrásából biztosított egyedi étkezési kedvezményekre 
benyújtott kérelmekről a Polgármester átruházott hatáskörben dönt. A kérelmeket 

a) a Budapest Kőbányai Önkormányzat által fenntartott oktatási-, nevelési intézményben 
jogviszonnyal rendelkezők esetében a Népjóléti Irodához kell benyújtani, 
b) a kőbányai állandó bejelentett lakcímmel rendelkező kérelmező, de más fenntartói 
működtetésű nevelési-, oktatási intézményekben jogviszonnyal rendelkezők esetében a 
Közoktatási és Közművelődési Irodához kell benyújtani. 

9. § A kérelemhez mellékelni kell az ingyenes vagy kedvezményes ellátásra való 
jogosultságot alátámasztó írásos dokumentumokat, így különösen a havi rendszeres nettó 
jövedelemigazolást. 
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IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatálybalépés 

10. § A rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével 
egyidejűleg a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének 
módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 41/2004. (VI. 24.) számú rendelet, valamint az 
azt módosító 50/2004. (IX. 17.) számú, az 56/2004. (XI. 19.) számú és a 33/2005. (VII. 8.) 
számú rendeletek hatályukat vesztik. 
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1. sz. melléklet3 

A nevelési- oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díjainak mértéke 

I. Óvoda 
1/1. A napközi otthonos óvoda gyermekétkeztetési térítési díjának összege (nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
51 215 43 309 100 
25 108 21 154 50 

1/2. A Zsivaj utcai óvoda gyermekétkeztetési térítési díjának összege (nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
106 317 69 492 100 
53 158 35 246 50 

1/3. A Komplex Ál és SZKI Gém utcai óvodája és habilitációs napközi otthona gyermekétkeztetési 
térítési díjának összege (nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen <%r 
25 108 21 154 50 

II. Általános iskola 

11/1. Az általános iskolai menza gyermekétkeztetési térítési díjának összege (nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
68 269 61 398 100 
34 134 31 199 50 

II/2. A Komplex Általános Iskola gyermekétkeztetési térítési díjának összege (nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
34 134 31 | 199 50 

III. Szent László Gimnázium és SzKI 

III/l. A Szent László Gimnáziumi és SZKI menza térítési díjának összege (nap/fő) 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 
0 338 0 338 100 
0 169 0 169 50 

IV. A munkahelyi étkezésben részesülő dolgozók térítési díja, a bruttó eladási ár (nap/fő) 

intézmény tízórai ebéd uzsonna összesen 
Óvoda 72 300 59 431 
Zsivaj u. óvoda 127 402 86 615 
Altalános iskola 95 377 84 556 
Szent László Gimnázium 0 473 0 473 

3 Módosította: 39/2006. (VII. 14.) sz. rendelet. Hatályos: 2006. VIII. 1-töl; illetve az 52/2006. (XII. 8.) sz, 
rendelet. Hatályos: 2007. I. 1-től 
valamint Módosította: a 18/2009.(VI.19.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. szeptember 1-töl 
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l/a. melléklet4 

ÁFA bontással 

Ssz. Étkezési forma Nyersanyag 
norma (Ft) 

AFA 25 % 
(Ft) 

Összesen 
(Ft) 

1. Óvoda tízórai 
100% 

41 10 51 

2. tízórai 
50% 

20 5 25 

3. Óvoda ebéd 
100% 

172 43 215 

4. ebéd 
50% 

86 22 108 

5. Óvoda uzsonna 
100% 

34 9 43 

Uzsonna 
50% 

17 4 21 

6. Óvoda háromszori 100% 247 62 309 
7. Óvoda háromszori 50% 123 31 154 

8. Altalános Iskola tízórai 
100% 

54 14 68 

9. tízórai 
50% 

27 7 34 

10. Altalános Iskola ebéd 
100% 

215 54 269 

11. ebéd 
50% 

107 27 134 

12. Altalános Iskola uzsonna 
100% 

49 12 61 

13. 
50% 

25 6 31 

14. Altalános Iskola háromszori 
100% 

318 80 398 

15. Altalános Iskola háromszori 
50% 

159 40 199 

16. Gimnázium menza 270 68 338 

4 Megállapította: a 18/2009. (VI. 19.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos:2009. szeptember 1-től 


