










Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a
fejlécen található nyomtatás ikont!

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés
igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében és a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a

térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő

rendelkezés lép:

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében és a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a

térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés

lép:

„9. § E rendeletnek - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a

nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési

díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2022. (VI. 24.)

önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított - 1. mellékletét első alkalommal a 2022. szeptember

hónapban igénybe vett étkezés térítési díjára kell alkalmazni.”

3. § A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a

térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet

lép.

4. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
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D. Kovács Róbert Antal 
polgármester

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet a 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díja

A B C

1 Intézmény típusa Étkezés Nettó térítési díj
(Ft)

2 Óvoda tízórai 107

3 ebéd 255

4 uzsonna 97

5 Kőbányai Zsivaj Óvoda, reformétkeztetés tízórai 193

6 ebéd 468

7 uzsonna 117

8 Általános iskola alsó tagozat (7-10 év) tízórai 120

9 ebéd 311

10 uzsonna 118

11 Általános iskola felső tagozat (11-14 év) és a Kőbányai Komplex
Óvoda,

tízórai 132

12 Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai

ebéd 357

13 Módszertani Intézmény 15 éven felüli tanulói uzsonna 130

14 Középiskola ebéd 400

15 Nyári napközis tábor tízórai 132

16 ebéd 357

17 uzsonna 131
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