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i BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

  

A.------... 
CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi X 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi 
_ 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi _ 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
megtárgyalását. 

javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.  20.)  önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
fenntartásában működő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
(továbbiakban: JSzSzGyK), valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (továbbiakban: JEB) által 
ellátott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat és ezen szolgáltatásokat igénybe vevők 
térítési díjfizetési kötelezettségét. 

A  Rendelet a jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra került, módosítása a  9/2020. 
(111.26.)  önkormányzati rendelettel megtörtént figyelembe véve a szolgáltatásokat nyújtó 
intézmények javaslatait 
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A  JEB a Rendelet módosítását követően azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 
kialakult rendkívüli élethelyzetre a tömeges megbetegedést okozó járványhelyzet és a 
Magyarország egész területére kiterjesztett veszélyhelyzetre tekintettel a bölcsődei gondozás után 
fizetendő térítési díj kerüljön módosításra tekintettel arra, hogy a családok kiadásai megnövekedtek 
pénzügyi helyzetük labilissá vált. 

A  térítési díj emelésére tett javaslat a vírushelyzet előtti bölcsődei tényadatok és a pozitív irányba 
mutató gazdasági mutatók alapján került beterjesztésre, azonban a ez a veszélyhelyzet kihirdetését 
követően nem irányadó, ezért az önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé. 

Fentiek alapján javasolom a Rendelet módosításának elfogadását. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.  20.)  önkormányzati 
rendelet módosítása. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.  20.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 

A  rendelet módosítása pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  23.  §  (5)  bekezdésének  11., ha.  pontjában,  41.  §  (6) 
bekezdésében,  42.  §  1.  pontjában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi 
III. törvény  62.  §  (2)  bekezdésében, a  92.  §  (1)  bekezdés a) pontjában és  (2)  bekezdésében, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvény  29.  §  (1) 
bekezdésében,  94.  §-ában a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 
29/1993.  (II.  17.)  Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
szóló  328/2011.  (XII.  29.)  Korm. rendeletben, az  1  és  2  forintos címletű érmék bevonása 
következtébe szükséges kerekítés szabályairól szóló  2008.  évi III. törvény  2.  §-ában foglaltakon 
alapul. 

Az Mötv.  50.  §-a alapján a rendeletalkotáshoz minősített szavazattöbbség szükséges, az Mötv. 
111.  §  (2)  bekezdés szerint a helyi önkormányzat az éves költségvetéséből biztosítja a törvényben 
meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt 
feladatait. 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet L § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki. 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
DOWEL  törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 
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E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva a polgármester külön íven rendeletet alkot. 

Rendeletnuniositás! 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.  20.)  önkormányzati 
rendeletét. 

Melléklet:  Rendelet-tervezet 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező rendelet elfogadását. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapesolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály, Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Budapest, 2020.  április  08. 

Pikó  Andras 
polgármester 

Törvén 

Czukke 

ségi ellenőrzés: 

\»-

 

é  dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

3 



1.  melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2020. (IV. 08.)  önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.  20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról  es  szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  92.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2) 
bekezdés  0  pontja, valamint a gyermekek védelméről  es  a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi 
XXXI. törvény  29.  §  (1)  bekezdés  es (2)  bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  11. 
és  11  a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg: 

1.§  A  Rendelet  4.  melléklete helyébe e rendelet  1.  melléklete lép. 

2. §  (1)  Ez a rendelet  2020.  április  09.  napján lép hatályba. 

Budapest, 2020.  április  08. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

Pikó  Andras 
polgármester 
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INDOKOLÁS 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.  20.) 
önkormányzati rendelet módosításához 

Általános indokolás 

A  személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.  20.)  önkormányzati 
rendelet módosítását a bölcsődei gondozás után fizetendő intézményi térítési díj összegének 
meghatározása indokolja. 

Részletes indokolás 

az  1.  §-hoz 

A  bölcsődei gondozási díj után fizetendő intézményi térítési díj összege kerül meghatározásra. 

a2.  §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
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I. melléklet ......  /2020. (IV. 08)  önkormányzati rendelethez 

BÖLCSŐDEI GONDOZÁS UTÁN FIZETENDŐ  
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE 

Egy főre eső jövedelem 

alsó határa/Ft 

Egy főre eső jövedelem 

felső határa/Ft 

Térítési díj 

Ft/fő/nap 

0 70000 0 

70001 100000 210 

100001 130000 350 

130001 150000 450 

150001 200.000 600 

200.001 250.000 800 

250.001-től 

 

1000 

jövedelemnyilatkozat hiányában 1.500 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII.20.) önkormányzati 
rendelet módosításához 

A  rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi CXXX. 
törvény  17.  §  (1)  bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot:  „A  jogszabály előkészítője — a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a 
Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez." 

A  hatásvizsgálat során a  (2)  bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1.Társadalmi hatások 

A  jelenlegi szolgáltatások további biztosítása. 

2.  Gazdasági, költségvetési hatások 

A  rendeletben meghatározott térítési díjak kiszámításának alapját jogszabály határozza meg. Az 
önkormányzat kiadásai a korábbiakhoz képest emelkednek. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése nem várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A  rendelet módosítás indoka a jogszabályi kötelezettségnek történő megfelelés. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a 
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
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EREDETI RENDELET 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
térítési díjairól szóló  56/2017.  (XII. 20.) 

önkormányzati rendelet 

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (IV. 08.)  önkormányzati rendelete 

a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
térítési díjairól szóló  56/2017.  (XJ1.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

A  Rendelet  4.  melléklete helyébe e rendelet  1. 

melléklete lép. 
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