
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

18/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 

 

a gyermekek védelméről szóló 30/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  A gyermekek védelméről szóló 30/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 6. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 "(2) A támogatások megállapításáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. 

 (3) A támogatást a jogosult részére postai úton, vagy az általa megjelölt pénzintézeti 

számlára történő utalással kell kifizetni." 

 

2. §  A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 "(1) Az ÁFA-t is tartalmazó térítési díjak: 

a) óvodai napi háromszori étkezés 431 Ft/fő, 

b) óvodai ebéd 276 Ft/fő, 

c) iskolai napi egyszeri étkezés (1-4. osztály) 351 Ft/fő, 

d) iskolai napi egyszeri étkezés (5-8. osztály) 364 Ft/fő, 

e) iskolai napi háromszori étkezés (1-4. osztály) 566 Ft/fő, 

f) iskolai napi háromszori étkezés (5-8. osztály) 580 Ft/fő." 

 

3. § (1) A Rendelet 14. § (1) bekezdésében a "közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv." 

szövegrész helyébe a "nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény" szöveg, a 

14. § (2) bekezdésében a "napköziotthonos óvoda és általános iskolai napköziotthonos 

foglalkozás" szövegrész helyébe az "óvodai és általános iskolai foglalkozás" szöveg lép. 

 (2)  A Rendelet 15. § (3) bekezdésében az "érvényesítése" szövegrész helyébe a 

"megállapítása" szöveg lép. 

  

4. §  Hatályát veszti a Rendelet 

  a) 2. § (2) bekezdése, 

  b) 3. § a) pontjában a "rendkívüli gyermekvédelmi támogatás," szövegrész, 

  c) 5. §-a, 

  d) 6. § (1) bekezdésében a "rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a" szövegrész, 

  e) 7. §-a, 

  f) 10. §-a, 

  g) 15. § (3) bekezdésében a "fenntartó által," szövegrész, 

  h) 2. melléklet. 

 

5. §   Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 Almádi István  Nagy Csilla 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bodajk, 2013. december 11. 

 Nagy Csilla 

 jegyző 
 


