Tisztelt Szülők!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosította A gyermekek napközbeni ellátása
keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb
étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletet. A
módosítás következtében az ÁFÁ-val növelt étkezési térítési díjak 2018.július.01-től az alábbiak szerint
alakulnak:
Általános Iskolákban:
Alsó tagozat:
Ebéd:
400,05 Ft
Tízórai+ebéd:
496,57 Ft
Háromszori étkezés:
560,07 Ft
Felső tagozat:
Ebéd:
424,18 Ft
Tízórai+ebéd:
524,51 Ft
Háromszori étkezés:
593,09 Ft
Illyés Gyula Gimnáziumban:
középiskola és 7-8 évfolyam:
Ebéd:
Tízórai+ebéd:
Háromszori étkezés:

424,18 Ft
524,51 Ft
593,09 Ft

középiskola 9. évfolyamtól:
Ebéd:
Tízórai+ebéd:
Háromszori étkezés:

A rendelet szövegét mellékeljük.

Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

435,61 Ft
537,21 Ft
623,57 Ft

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KERETÉBEN
BIZTOSÍTOTT GYERMEKÉTKEZTETÉS, VALAMINT A
GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN BIZTOSÍTOTT EGYÉB ÉTKEZTETÉS
INTÉZMÉNYI (NETTÓ) TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ
a 13/2012. (IV.27.), 35/2012. (X.02.),
40/2012. (XI.12.), 54/2013. (XII.21.), 42/2014. (XII.18.), 17/2017. (IV.28.) és a
14/2018. (V.31.)
önkormányzati rendeletekkel módosított

13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásárokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
29. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a 104. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
3. §[1] [2]
(1)[3] Általános iskola, középiskola intézményi térítési díj:
háromszori étkezés igénybevétele esetén

korosztály

alsó tagozat
felső tagozat
középiskola 7. és
8. évfolyam
középiskola 9.
évfolyamtól

intézményi térítési
díj
(nyersanyag
költség)
/nap
441 Ft/fő
467 Ft/fő
467 Ft/fő
491 Ft/fő

tízórai + ebéd igénybevétele esetén

[1]

Az 54/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2013. december 22-től,
rendelkezéseit 2014. február elsejétől kell alkalmazni.
[2]
A 17/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2017. május 1. napjától.
[3]
A 14/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos 2018. július 1-től.

korosztály

alsó tagozat
felső tagozat
középiskola 7. és
8. évfolyam
középiskola 9.
évfolyamtól

intézményi térítési
díj
(nyersanyag
költség)
/nap
391 Ft/fő
413 Ft/fő
413 Ft/fő
423 Ft/fő

egyszeri étkezésnél (csak ebéd), továbbá az anyagcsere betegségben szenvedő
gyermekek speciális étkeztetésének (csak ebéd) igénybevétele esetén

korosztály

alsó tagozat
felső tagozat
középiskola 7. és
8. évfolyam
középiskola 9.
évfolyamtól
(2)

intézményi térítési
díj
(nyersanyag
költség)
/nap
315 Ft/fő
334 Ft/fő
334 Ft/fő
343 Ft/fő

Az általános iskolai és a középiskolai gyermekétkezés esetén, a személyi térítési
díj megállapítása az (1) bekezdés szerinti napi intézményi térítési díj általános
forgalmi adóval növelt összegének, és az igénybe vett étkezések számának, a
Gyvt. 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével
történik.

