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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületehekA 

35/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és 92. § (2) bekezdés f) 
pontjában, valamint gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 
11. és 1 la. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(3) A 2. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti nappali ellátás keretében történő étkeztetés 
után fizetendő térítési díj mértékét és összegét a 2. melléklet tartalmazza.”

2. § A Rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az élelmezés nyersanyagköltsége 650 Ft/fö/nap + ÁFA, diétás és vegetáriánus étrend 
esetében 710 Ft/fö/nap + ÁFA.”

(3) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 565 Ft/fö/nap + ÁFA, vegetáriánus 
étrend esetében 710 Ft/fő/nap + ÁFA, időszakos gyermekfelügyelet esetében 650 Ft/fö/nap + 
ÁFA.”

3. § A Rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § ( 1 ) Kizárólag nappali ellátás szolgáltatás igénybevétele - a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel - térítésmentes.

(2) Az értelmi fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatás igénybevétele az értelmi fogyatékos 
részére térítésmentes.

(3) A VIII. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező értelmi fogyatékos nappali 
ellátása esetében a szolgáltatásért az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helye szerinti 
települési önkormányzat szolgáltatási díjat fizet, melynek mértékét az igénybe vevő lakó- vagy 
tartózkodási helye szerinti települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés tartalmazza.”

4. § A Rendelet 2. melléklet címében a “szenvedélybetegek, fogyatékos személyek” szövegrész 
helyébe a “szenvedélybetegek” szöveg lép.

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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6. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.



1. melléklet a 35/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

BÖLCSÖDÉI 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 550

150001 200.000 700

200.001 250.000 1000

250.001-től 1300

jövedelemnyilatkozat hiányában 2000



2. melléklet a 35/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
„ 7. melléklet az 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

A B C

1.
SZOCIÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

ALAPELLÁTÁSOK

SZOLGÁLTATÁSI 
ÖNKÖLTSÉG INTÉZMÉNYI

TÉRÍTÉSI DÍJ

2. étkeztetés 2 023 Ft/fő/adag 1 730 Ft/fő/adag

3.
házi segítségnyújtás 1 589 Ft/fő/gondozási óra 1 035 Ft/fő/gondozási 

óra

4. jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 1 045 Ft /készülék/nap térítésmentes

5.
szenvedélybetegek 

nappali ellátása

1 925 Ft/fő/nap

ebből az étkezés 
980/fő/nap 

ebéd 980 Ft/fő/adag

1 925 Ft/fő/nap 

ebből az étkezés 
980/fő/nap 

ebéd 980 Ft/fő/adag

6.
fogyatékosok nappali 

ellátása

1 871 Ft/fő/nap 

ebből az étkezés 1 
130Ft/fő/nap 

reggeli 150 Ft/fő/adag 

ebéd 980Ft/fő/adag

térítésmentes

7.
időskorúak átmeneti 

otthona

16 431 Ft/fő/nap 

ebből az étkezés

1200 Ft/fő/nap 

reggeli 240 Ft/fő/adag

14 375 Ft/fő/nap 

ebből az étkezés

1200 Ft/fő/nap 

reggeli 240 Ft/fő/adag



tízórai 120 Ft/fő/adag 

ebéd 480 Ft/fő/adag 

uzsonna 120 Ft/fő/adag 

vacsora 240 Ft/fő/adag

tízórai 120 Ft/fő/adag 

ebéd 480 Ft/fő/adag 

uzsonna 120 Ft/fő/adag 

vacsora 240 Ft/fő/adag

8. gyermekek átmeneti 
otthona

16 063 Ft /fö/nap

481 890 Ft/fő/hónap

9 680 Ft/fö/nap

290 400 Ft/fö/hónap

9.
családok átmeneti otthona

5 734 Ft/fö/nap

172 020 fö/hónap

térítésmentes

10.

gyermekek napközbeni 
ellátása

bölcsődei ellátás 8 424 Ft/fö/nap 5 225 Ft/fö/nap

11.
időszakos 

gyermekfelügyelet 523 Ft/fő/óra
500 Ft/fő/óra

12.

egyéb szolgáltatások

fodrászat

pedikür 

gyógymasszázs 

gyógytorna

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

13.
idősek 
nappali 
ellátása

telephelyek

Delej utca 34.

1 856 Ft/fö/nap

1 855 Ft/fö/nap

Baross utca
109.

Mátyás tér 4.

II. János Pál 
pápa tér 17.

Víg utca 18.



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 az értelmi fogyatékosok nappali ellátásának térítésmentessé 
tétele, a bölcsődei élelmezés nyersanyagköltségének és a bölcsődei gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díjának, valamint a bölcsődei gondozás után fizetendő térítési díjnak a 
változása indokolja.

Részletes indokolás 

az l.§-hoz, a 3. §-hoz, a 4. §-hoz és a 6. §-hoz

Az értelmi fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatás igénybevétele az értelmi fogyatékosok 
részére térítésmentessé válik, ezért az étkeztetés után sem fizetendő térítési díj.
Pontosításra kerül, hogy a VIII. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező értelmi 
fogyatékos nappali ellátása esetében a szolgáltatásért szolgáltatási díj fizetendő az igénybe vevő 
lakó- vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat részéről az ellátási szerződésben 
foglaltak szerint.

a 2.§-hoz

A bölcsődei élelmezés nyersanyagköltségének az emelése az élelmiszerárak ugrásszerű 
emelkedése következtében vált szükségessé. A bölcsődei gyermekétkeztetés vonatkozásában 
meghatározásra kerül az élelmezés nyersanyagköltsége normál, diétás és vegetáriánus étrend 
esetében, valamint a bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összege. A 
nyersanyagnorma emelés teljes mértékben csak a vegetáriánus étrend és az időszakos 
gyermekfelügyelet esetében kerül áthárításra a szülőre.

az 5.§-hoz

Utoljára 2015. évben került sor a fizetendő gondozási díjak felülvizsgálatára, azóta megjelent 
Józsefvárosban egy nagyobb fizetési potenciállal rendelkező társadalmi réteg is. Erre tekintettel 
a bölcsődei gondozási díjak megemelésre kerültek az ellátott családjában 1 főre jutó 130.000 Ft 
jövedelemhatár felett.

a 7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Állásfoglalás az indokolás közzétételéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján a jogalkotó 
álláspontja az, hogy az indokolás közzétehető.


