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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 

.../2022. (...) önkormányzati rendelete 

a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma 

megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli 

el: 

1. § 

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma 

megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet 

lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Számadó Tamás 

 

Karácsony Gergely 

főjegyző főpolgármester 
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez 

A nevelési-oktatási intézményekben a napi nyersanyagnormák áfa nélkül a következők: 

 A B C 

Sorszám Megnevezés normál étkezés diétás étkezés 

Ft/fő/nap 

1. Óvodai ellátás összesen: 654 1027 

1.1. Ebből: tízórai 108 191 

1.2.  ebéd 438 645 

1.3.  uzsonna 108 191 

2. Általános iskolai ellátás összesen: 840 1027 

2.1. Ebből: tízórai 172 191 

2.2.  ebéd 496 645 

2.3.  uzsonna 172 191 

3. Kollégiumi ellátás (általános iskola) összesen 1548 1974 

3.1. Ebből: reggeli 245 345 

3.2.  tízórai 172 191 

3.3.  ebéd 496 645 

3.4.  uzsonna 172 191 

3.5.  vacsora 463 602 

4. Kollégiumi ellátás (középiskola) összesen: 1769 1974 

4.1. Ebből: reggeli 310 345 

4.2.  tízórai 172 191 

4.3.  ebéd 576 645 

4.4.  uzsonna 172 191 

4.5.  vacsora 539 602 

5. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények ellátása összesen: 2100 

5.1. Ebből: reggeli 292 

5.2.  tízórai 196 

5.3.  ebéd 726 

5.4.  uzsonna 218 

5.5.  vacsora 668 

6. Technikumok (ebéd) 576 645 

7. Szakképző iskolák (ebéd) 576 645 

8. Gimnáziumok (ebéd) 576 645 

9. Szakgimnáziumok (ebéd) 576 645 

”
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Általános indokolás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/A.§ 

(6) bekezdése szerint a főváros közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott 

nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben - a fővárosi önkormányzat saját 

tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - az (1) és a (4) 

bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat 

köteles biztosítani az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelési-oktatási 

intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik. 

A Fővárosi Önkormányzat a Gyvt. 21/A.§ (6) bekezdés szerinti feladatát a fenntartásában lévő 

költségvetési intézmény, az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezeten keresztül látja el. 

Figyelemmel arra, hogy a feladatellátást biztosító járulékos költségek közül az élelmiszerárak a 

jelenlegi makrogazdasági körülmények következtében jelentősen emelkedtek, a feladatellátás 

zavartalansága, valamint az étkeztetés minőségének megtartása érdekében emelni szükséges a 

nyersanyagnorma összegeit úgy, hogy a térítési díjak összegei nem emelkednek. 

  

A Rendelet megalkotásához szükséges hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

(Jat.) 17. § (2) bekezdése szerint elkészült, továbbá a Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül 

annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet tervezetéről. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez  

Az önkormányzati rendelet 1. melléklete a nevelési-oktatási intézményekben a napi 

nyersanyagnormák általános forgalmi adó nélküli összegeiben történő módosításokat tartalmazza. 

A 2. §-hoz  

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 


