
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 49/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete a kerületi polgárok 

szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008. (VI.20.)  
rendeletének módosításáról 

 
 
 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1.§ 

 (1) A kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008. (VI.20.) rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától 

számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.” 

(2) A rendelet 28.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A (2) bekezdés alkalmazásában a 24 hónapos időtartamot az önkormányzat határozatában az 

adósságkezelési szolgáltatás záró időpontjaként megjelölt napot követő első munkanaptól kell 

számítani.” 

2.§ 

A rendelet 2. és 2/A. mellékletének helyébe a Melléklet lép. 

3.§ 

Hatályát veszti a rendelet 9. §-a, és azt megelőző alcím, valamint a 10.§ és 11.§-a. 

4.§ 

E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Gajda Péter dr. J. Nagy Éva 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 2011. december 20. 



Indokolás 

1.§-hoz 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CLXVI. törvény 34. § (2) bekezdése módosította a Szoctv. 55/B. § (3) bekezdését amely alapján 
a „Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától – ide 

nem értve az (1) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 24 hónapon belül nem részesülhet 

adósságkezelési szolgáltatásban.” 

Ezen jogszabály módosítás alapján módosítani szükséges a kerületi polgárok szociális és 
gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008. (VI.20.) rendeletünk 28.§ (2) és (3) bekezdésében az 
eddigi 6 hónapos időtartamot 24 hónapra. 

2.§-hoz 

Az intézmény hálózatban utoljára 2010. márciusában volt térítési díjmódosítás, ezért indokolt az 
5,3%-os nyersanyagár emelkedést figyelembe venni a bölcsődei étkeztetésnél. 
2012. januárjától 25%-ról 27%-ra emelkedik az ÁFA. 

3.§-hoz 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CLXVI. törvény 84.§ 7.) pontja hatályon kívül helyezte a Szoctv. 38.§ (1) bekezdésének c.) 
pontját, valamint a (9) és (10) bekezdését.  

Ezen rendelkezések hatályon kívül helyezésével megszűnt a települési önkormányzat azon 
lehetősége, hogy rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági 
feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét, vagyis 2012. január 1-től megszűnik a helyi 
lakásfenntartási támogatás, ezért a helyi rendeletünk helyi lakásfenntartási támogatását szabályozó 
rendelkezéseit hatályon kívül kell helyeznünk. 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CLXVI. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a 2012. január 1-je előtt megállapított helyi 
lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. 
március 31-éig folyósítható. 

A Szoc. törvényben szabályozott ún. normatív lakásfenntartási támogatás feltételei nem változtak, 
ezen a jogcímen nyújtott támogatás továbbra is igénybe vehető. 

4.§-hoz 

Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz  



Melléklet a 49/2011. (XII.20.) rendelethez 
 
 

2. melléklet a 20/2008. (VI.20.) rendelethez 
 

Oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítésdíja 
2012. január 1-től 

 
 
 
Elamen vendéglátó Zrt. 

Óvodás 
korúak 
(3-6 év) 

Nyersanyag 
norma Ft 

ÁFA nélkül 

 
Szülői térítési díj 
Nyers anyag + ÁFA 

ÁFÁ-s eladási ár 
magában foglalja  az 

adott részhez kapcsolódóan 
az ételhulladék elszállítását 

Reggeli 47 60 73 
Ebéd 194 247 301 
Uzsonna 47 60 73 
Összesen 288 366 447 
 
 

Reform óvodás 
korúak 
(3-6 év) 

Nyersanyag 
norma Ft 

ÁFA nélkül 

 
Szülői térítési díj 

 

ÁFÁ-s eladási ár 
magában foglalja  az 

adott részhez kapcsolódóan 
az ételhulladék elszállítását 

Reggeli 70 114 129 
Ebéd 245 400 451 
Uzsonna 70 114 129 
Összesen 385 628 709 
 
 

Általános iskolás 
korúak 

(7-14 év) 

Nyersanyag 
norma Ft 

ÁFA nélkül 

 
Szülői térítési díj 
Nyers anyag + ÁFA 

ÁFÁ-s eladási ár 
magában foglalja  az 

adott részhez kapcsolódóan 
az ételhulladék elszállítását 

Reggeli 52 66 80 
Ebéd 246 313 378 
Uzsonna 52 66 80 
Összesen 350 445 538 
Csak ebéd 246 313 378 
 
 
Gimnáziumi tanulók 

(15-18 év) 
Nyersanyag 

norma Ft 
ÁFA nélkül 

 
Szülői térítési díj 
Nyers anyag + ÁFA 

ÁFÁ-s eladási ár 
magában foglalja  az 

adott részhez kapcsolódóan 
az ételhulladék elszállítását 

Ebéd 262 333 406 
 



Melléklet a 49/2011. (XII.20.) rendelethez 
 
 

2/A. melléklet a 20/2008. (VI.20.) rendelethez 
 

Egyesített Bölcsődék 
Étkezési térítési díja 

 
 
 

Bölcsőde Nyersanyag 
norma Ft 

ÁFA nélkül 

 
Szülői térítési díj 
Nyers anyag + ÁFA 

ÁFÁ-s eladási ár 
magában foglalja  az 

adott részhez kapcsolódóan 
az ételhulladék elszállítását 

4x étkezés 354 450 450 
 
 
 

Szolgáltatások térítési díja 
 

Az időszakos gyermekfelügyelet és játszócsoport igénybevétele esetén fizetendő felügyeleti 
díj 
összege: 
 
236,-Ft + 63,72 Ft (27% ÁFA) = 299,72 Ft ~ 300,-Ft/óra 
 
 
Az időszakos gyermekfelügyelet és játszócsoport igénybevétele esetén az étkezésért fizetendő 
térítési díj összege:  
 
 

 Nyersanyag 
norma Ft + ÁFA 

(bruttó ár) 

 
30% rezsi 

 
Fizetendő 

Reggeli 67,31 20,19 88 
Tízórai 22,86 6,85 30 
Ebéd 292,1 87,63 380 
Uzsonna 67,31 20,19 87 
Összesen 450 135 585 
 


