
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET-TERVEZET

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.), valamint az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

I. társadalmi hatásai: 
A tervezet a jelenlegi társadalmi helyzeten nem változtat.  

II. gazdasági hatásai: 
A tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

III. költségvetési hatásai: 
A tervezetnek költségvetési hatása nincs. 

IV. környezeti következményei: 
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.  

V. egészségi következményei: 
A tervezet a jelenlegi egészségi helyzeten nem változtat.  

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Adminisztratív terhet nem jelent.  

VII. megalkotásának szükségessége: 
A hatályos rendelet módosítása szükséges, mert törvény kötelezővé teszi.  

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A helyi szabályozás elmaradása törvénysértést eredményez.  

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest. 
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Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2015. (VIII.     ) önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 
8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 1-5. § tekintetében a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 151. § (2f) és (4a) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében az 
Alap törvény 32 . c ikk (2 ) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pont jában, va lamint Magyarország hely i 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a 2-4. § tekintetében 
… … … … … … Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e lő -
testületének hozzájárulásával a következőket rendeli 
el: 

1. A gyermekjóléti ellátási formákról és a 
gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

1. § 

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a 
gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 7. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 

a) a Dr. Nagy László Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény 
á l ta lános i sko lá jában és spec iá l i s 
szakiskolájában:  

aa)  tízórai 80,- Ft 
ebéd 290,- Ft 
uzsonna 80,- Ft 
napi 450,- Ft 

ab)  diétás tízórai 80,- Ft 
diétás ebéd 290,- Ft 
diétás uzsonna 80,- Ft 
napi 450,- Ft 

b) a Dr. Nagy László Egységes Gyógy–
pedagógiai Módszertani Intézmény 
kollégiumában:  

ba)  reggeli 130,- Ft 
tízórai 80,- Ft 
ebéd 290,- Ft 
uzsonna 80,- Ft 
vacsora 235,- Ft 
napi 815,- Ft 

bb) diétás reggeli 130,- Ft 
diétás tízórai 80,- Ft 
diétás ebéd 290,- Ft 
diétás uzsonna 80,- Ft 
diétás vacsora 235,- Ft 
napi 815,- Ft 

c) bölcsődében:  

ca)  reggeli/tízórai 106,- Ft 
ebéd 256,- Ft 
uzsonna 73,- Ft 
napi 435,- Ft 

cb)  diétás reggeli/tízórai 124,- Ft 
diétás ebéd 277,- Ft 
diétás uzsonna 84,- Ft 
napi 485,- Ft 

d) óvodában: 

da)  tízórai 78,- Ft 
ebéd 254,- Ft 
uzsonna 78,- Ft 
napi 410,- Ft 

db) diétás tízórai 100,- Ft 
diétás ebéd 265,- Ft 
diétás uzsonna 95,- Ft 
napi 460,- Ft 

e) általános iskolában – az a) pontban foglalt 
intézmény kivételével:  

ea)  tízórai 111,- Ft 
ebéd 290,- Ft 
uzsonna 79,- Ft 
napi 480,- Ft 

eb)  diétás tízórai 140,- Ft 
diétás ebéd 310,- Ft 
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diétás uzsonna 120,- Ft 
napi 570,- Ft 

f) középfokú iskolában és kollégiumban – az a) 
és b) pontban foglalt intézmény kivételével: 

fa)  reggeli/tízórai 194,- Ft 
ebéd 300,- Ft 
uzsonna/vacsora 256,- Ft 
napi 750,- Ft 

fb) diétás reggeli/tízórai 220,- Ft 
diétás ebéd 320,- Ft 
diétás uzsonna 280,- Ft 
napi 820,- Ft” 

2. § 

Az ÖR. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „8. § (1) A megállapított személyi térítési díj 
vitatása, csökkentése és elengedése iránti a kérelmet 
a jegyzőhöz kell benyújtani. A jegyző a kérelmet 15 
napon belül elbírálja.  
(2) A személyi térítési díj összege nem csökkenthető 
és nem engedhető el.” 

3. § 

(1) Az ÖR. 1. §-ában a „8. § (2) bekezdés e)-g) 
pontja” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdés a)-
b) és f)  pontja” szöveg lép.  
(2) Az ÖR. 9. § (1) bekezdésében az „5. § (2) 
bekezdés a)-d) pontja” szövegrész helyébe az „7. § 
(2) bekezdés c)-e) pontja” szöveg lép.  
(3) Az ÖR. 9. § (1) bekezdésében az „5. § (2) 
bekezdés e)-g) pontja” helyébe az „a 7. § (2) 
bekezdés a)-b) és f) pontja” szöveg lép.  

4. § 

Hatályát veszti az ÖR. 7. § (1) bekezdésében az 
„illetve főzőkonyha működtetésével” szövegrész.  

5. § 

Nem lép hatályba Kőszeg Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási 
formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

6. § 

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) 
önkormányzati rendeletének 8. melléklete a 
következő 2. ponttal egészül ki: 

„2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a 
gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendelete alapján a személyi térítési 
díj vitatása, csökkentése és elengedése.” 

3. Záró rendelkezések 

7. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel – 2015. szeptember 1-jén lép hatályba és 
2015. október 2-án hatályát veszti. 
(2) A 2-4. § és 6. § 2015. október 1-jén lép hatályba.  

Kőszeg, 2015. augusztus 27. 

 Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k. 
 polgármester jegyző 
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