
Akihirdetes modja: kifuggesztes
A kihirdetes napja: 2022. marcius 28.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

12/2022. (HI. 28.) onkormanyzati rendelete 

a szemelyes gondoskodast nyujtd ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) 
onkormanyzati rendelet modositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a szocialis igazgatasrdl es 
szocialis ellatasokrol szolo 1993. evi III. torveny 92. § (1) bekezdes a) pontjaban es (2) 
bekezdes f) pontjaban, valamint a gyermekek vedelmerdl es a gyamugyi igazgatasrol szolo 
1997. evi XXXI. torveny 29. § (1) bekezdeseben es (2) bekezdes e) pontjaban kapott 
felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. 
torveny 23. § (5) bekezdes 11. es 11a. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a 
kovetkezoket rendeli el:

1. § A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a 
szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) 
onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 6. § (2) es (3) bekezdese helyebe a 
kovetkezo rendelkezesek lepnek:

„(2) Az elelmezes nyersanyagkoltsege 503,94 Ft/fd/nap + AFA, dietas etrend eseteben 
661,42 Ft/fd/nap + AFA.

(3) A bolcsodei gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dija netto 440 Ft/fd/nap.”

2. § A Rendelet 7. melleklete helyebe az 1. melleklet lep.

3. § Hatalyat veszti a Rendelet 6. § (4) bekezdese.

4. § Ez a rendelet 2022. aprilis 1-jen lep hatalyba.
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1. melleklet a 12/2022. (III. 28.) onkormanyzati rendelethez
,, 7. melleklet az 56/2017. (X11.20.) onkormanyzati rendelethez

SZOCIALIS
SZOLGALTATASOK ES 

GYERMEKJOLETT 
ALAPELLATASOK

SZOLGALTATASI 
ONKOLTSEG INTEZMENYI TERITESI 

DIJ

etkeztetes 2 023 Ft/fo/adag 1 730 Ft/fo/adag

hazi segitsegnyiijtas 1 589 Ft/fo/gondozasi ora 1 035 Ft/fo/gondozasi ora

jelzdrendszeres hazi 
segitsegnyujtas

1 045 Ft /keszulek/nap teritesmentes

szenvedelybetegek nappali 
ellatasa

1 925 Ft/fo/nap

ebbol az etkezes 980/fo/nap

ebed 980 Ft/fo/adag

1 925 Ft/fo/nap

ebbol az etkezes 980/fo/nap

ebed 980 Ft/fo/adag

fogyatekosok nap ali ellatasa
1 871 Ft/fo/nap

ebbol az etkezes 1 130Ft/f6/nap 
reggeli 150 Ft/fo/adag 

ebed 980Ft/fd/adag

1 870 Ft/fo/nap 
ebbol az etkezes 1 130 

Ft/fo/nap 
reggeli 150 Ft/fo/adag 
ebed 980 Ft/fo/adag

iddskoruak atmeneti otthona

16 431 Ft/fo/nap

ebbol az etkezes

1200 Ft/fo/nap

reggeli 240 Ft/fo/adag

14 375 Ft/fo/nap 

ebbol az etkezes

1200 Ft/fo/nap 

reggeli 240 Ft/fo/adag
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tizorai 120 Ft/fd/adag 

ebed 480 Ft/fd/adag 

uzsonna 120 Ft/fd/adag 

vacsora 240 Ft/fd/adag

tizorai 120 Ft/fd/adag

ebed 480 Ft/fo/adag

uzsonna 120 Ft/fd/adag

vacsora 240 Ft/fd/adag

gyermekek atmeneti otthona

16 063 Ft /fo/nap

481 890 Ft/fd/honap

9 680 Ft/fd/nap

290 400 Ft/fo/honap

csaladok atmeneti otthona
5 734 Ft/fd/nap

172 020 fo/honap

teritesmentes

gyermekek napkozbeni ellatasa

bolcsodei ellatas 8 424 Ft/fd/nap 5 225 Ft/fd/nap

idoszakos gyermekfeliigyelet 523 Ft/f6/6ra
500 Ft/fd/ora

egyeb szolgaltatasok

fodraszat 
pedikur 

gydgymasszazs 
gydgytoma

5 144 Ft /alkalom
6 498 Ft /alkalom
6 148 Ft/alkalom
7 012 Ft/alkalom

5 145 Ft/alkalom
5 235 Ft/alkalom
6 150 Ft/alkalom
7 010 Ft/alkalom

idosek 
nappali 
ellatasa

telephelyek:

Delej utca 34

1 856 Ft/fd/nap 1 855 Ft/fd/nap

Baross utca 109.

Matyas ter 4.

II. Janos Pal papa ter
17.

Vig utca 18.
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INDOKOLAS 

a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) 
onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 12/2022. (III. 28.) onkormanyzati rendelethez

Altalanos indokolas

A szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) onkormanyzati 
rendelet modositasat az egyes szocialis szolgaltatasok es gyermekjoleti alapellatasok onkoltsegeinek 
valtozasa es a gyermeketkeztetes teritesi dij jogszabalyoknak megfeleld szabalyozasa indokolja.

Reszletes indokolas 

az 1. §-hoz

Jogszabaly-szerkesztesi pontositast tartalmaz, tovabba tekintettel aria, hogy a gyermeketkeztetes 
intezmenyi teritesi dijanak nem resze az altalanos forgalmi ado, a bolcsodei etkeztetes intezmenyi 
teritesi dija netto osszegben es a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdese szerint 
kerekitve kerul meghatarozasra.

a 2.§-hoz

Az egyes szolgaltatasok vonatkozasaban meghatarozasra keriilnek a 2022. evi onkoltsegek es 
intezmenyi teritesi dijak a 7. melleklet modositasaval. Az intezmenyi teritesi dijak emelesere az 
egyes szolgaltatasi onkoltsegek emelkedese ellenere 2022. junius 30. napjaig nem keriilhet sor a 
veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny 147. § (1) 
bekezdese alapjan.

a 3. §-hoz

Mivel a munkahelyi etkeztetes nem mindsul sem az Szt., sem pedig a Gyvt. szerinti szemelyes 
gondoskodast nyujto ellatasnak, a szolgaltatasert fizetendo osszeget szabalyozo rendelkezes hatalyon 
kiviil tortenb helyezese indokolt.

a 4. §-hoz

Hatalyba lepteto rendelkezest tartalmaz.
Allasfoglalas az indokolas kozzetetelerol

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 18.§ (1) bekezdese alapjan a jogalkoto allaspontja 
az, hogy az indokolas kozzetehetd.
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