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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 Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSZSZGYK), 
valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (továbbiakban: JEB) által ellátott, személyes 
gondoskodást nyújtó szolgáltatások közül többek között az értelmi fogyatékosok nappali 
ellátását (személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszol^l^tgs^^J^ább; 
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ellátást (személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátáson belül gyermekek 
napközbeni ellátása) igénybevevők térítési díjfizetési kötelezettségét, valamint a szolgáltatások 
önköltségét.

1 ./ Az értelmi fogyatékosok nappali ellátása (személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatás):
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 65/F. § (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyatékos személyek nappali ellátása elsősorban 
a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy 
Önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére 
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak 
napközbeni étkeztetését.

A JSZSZGYK telephelyeként működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (továbbiakban: 
ENO) Budapest VIII. kerületében élő, 16 év feletti értelmileg, illetve halmozottan sérült 
(mozgás, hallás, látás) személyek, valamint külön megállapodás alapján a főváros 
közigazgatási területén élő sérült fiatalok nappali ellátását biztosítja. Az engedélyezett 
férőhelyszám: 20 fő. A jelenlegi 14 főből jelenleg 4 olyan ellátott van, aki nem kerületi lakos. 
A Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata, valamint a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata ellátási szerződést kötött az Önkormányzattal fogyatékos, illetve 
autista személyek nappali ellátása biztosítására, mely alapján a 4 nem kerületi lakos ellátottból 
1 fő a II. kerületben, míg 3 fő a IX. kerületben lakik. Az ellátottak jelenleg mind családban 
élnek. Legtöbben a középsúlyosán fogyatékos rétegből kerülnek ki, de van közöttük Down- 
kóros, epilepsziás, skizofrén, mozgássérült és autisztikus személyiség is. Az intézménybe járó 
személyek hozzátartozói/gondnokai azzal a kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, hogy 
tegye az Önkormányzat ingyenessé az ÉNO szolgáltatását, hiszen a család részére a sérült fiatal 
nevelése igen megterhelő, költséges.

Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a 
fenntartó tárgyév április 1 -jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja 
meg a szolgáltatási önköltséget, mely a számítás alapját képezi. Az intézményi térítési díjat a 
fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg, mely év közben egy alkalommal korrigálható.

A Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a kizárólag nappali ellátás szolgáltatás igénybevétele az 
ÉNO-ban jelenleg is térítésmentes. A Rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében az értelmi 
fogyatékosok nappali ellátása keretében az étkeztetés (reggeli és ebéd) után kell csak térítési 
díjat fizetni, melynek mértékét és összegét a Rendelet 2. melléklete tartalmazza az ellátottak 
rendszeres havi jövedelmétől függően. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a) pontja alapján az 
intézményi és személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.

Az ellátottak az étkeztetésükért jelenleg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
333%-a feletti jövedelmük esetén sem fizetik meg az Önkormányzat által megfizetett 
szolgáltatói árat (reggeli bruttó ára: 152 Ft//fő/nap, ebéd bruttó eladási ára: 814 Ft/fö/nap), 
ugyanis a reggeliért naponta bruttó 107 Ft-ot, az ebédért naponta bruttó 680 Ft-ot fizetnek 
személyenként (személyi térítési díj) a fenti jövedelem esetén, tehát az Önkormányzat jelenleg 
is állja a költségek egy részét. (Jelenleg a 14 fő ellátott közül egyébként mindössze négy fő 
fizeti a fenti összeget, a többi, alacsonyabb jövedelmű ellátott ennél is kevesebbet fizet.)

A II. és a IX. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező értelmi fogyatékosok nappali 
ellátása esetében a szolgáltatásért a Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata, valamint a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata az ellátási szerződésekben 
meghatározott mértékű szolgáltatási díjat fizetnek az Önkormányzatnak. A II. kerületi és a IX.
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kerületi ellátottak is a józsefvárosi ellátottakhoz hasonlóan az étkeztetésük (reggeli és ebéd) 
után fizetnek térítési díjat.

A térítésmentes szolgáltatásokról az Szt. 115/A. §-a rendelkezik, ezen felül a fenntartó 
döntésétől függ, mely szolgáltatásokat teszi térítésmentessé. Javasoljuk, hogy az értelmi 
fogyatékosok nappali ellátását igénybe vevők részére az étkeztetés (reggeli és ebéd) is váljék 
térítésmentessé az ellátottak hozzátartozói kérésére, figyelembe véve az értelmi fogyatékosok 
nevelésével járó többletkiadásokat.

2 ./ A bölcsődei ellátás (személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás):
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjainak megállapítására 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti 
gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 
keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell 
fizetni.

A Gyvt. 147. § (1), (2) és (4) bekezdése előírja, hogy a fenntartó jogszabályban 
meghatározottak szerint megállapítja az ellátások intézményi térítési díját, ami - a 
gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatás különbözeié. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat 
külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele 
történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre 
vonatkozóan.

A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált 
térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési dijának alapja 
az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A kötelezett által fizetendő intézményi térítési díj (személyi térítési díj) konkrét összegét az 
intézményvezető állapítja meg, bölcsődei gondozás esetében a Rendelet 4. melléklete alapján a 
szolgáltatást igénybe vevő családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 
figyelembevételével.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat 
a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató alapellátáson túli szolgáltatásai kivételével 
a) a Gyvt. 44/C. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyelet keretében biztosított gondozó 
tevékenység esetében gondozási órára, 
b) az a) pontban nem említett napközbeni ellátások esetében ellátási napra, 
c) az átmeneti gondozás és az utógondozói ellátás esetében ellátási napra és hónapra 
vetítve kell megállapítani.

A JEB-ben a Rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak alapján a szülő által fizetendő gondozási 
díj összege a család egy főre jutó nettó jövedelme függvényében változik. Jelenleg 70.000 Ft/fö 
jövedelem összegig ingyenes a gondozás. Utoljára 2015. évben került sor a fizetendő gondozási 



dijak felülvizsgálatára, azóta azonban megjelent Józsefvárosban egy nagyobb fizetési 
potenciállal rendelkező társadalmi réteg is.

Az alábbi táblázat tartalmazza a család egy főre jutó nettó jövedelmi határai, a térítési díj 
összege, a fizetők létszáma és az önkormányzati bevétel közti összefüggést a JEB 2021. 12. 31. 
napi tény adatai alapján, a 2022. évre meghatározott 230 gondozási nap figyelembevételével. A 
JEB intézményvezetője a táblázat 4-5-Ó-7-8. kategóriáiban javasolja a fizetendő gondozási 
térítési díj összegének megemelését (450 Ft-ról 550 Ft-ra; 600 Ft-ról 700 Ft~ra; 800 Ft-ról 1000 
Ft-ra; 1000 Ft-ról 1300-ra és 1500 Ft-ról 2000 Ft-ra). A javaslat szerint azoknak a családoknak 
emelkedne a havi gondozási díja, amelyeknek mindennapi életében feltételezhetően nem okoz 
nagyobb terhet a gondozási térítési díj fizetése.

Kategóriák 1.
kategória

2. 
kategória

3. 
kategória

4. 
kategória

5. 
kategória

6. 
kategória

7. 
kategória

8. 
kategória

Összesen
Jövedelem 
határok 0-70 eFt 70 e Ft-

100 e Ft
100 eFt-
130 e Ft

130 eFt-
150 e Ft

150 eFt-
200 e Ft

200 e Ft-
250 e Ft

250 eFt- 
tól

jöv.ig. 
hiányában

Térítési díj 
(Ft/nap) 0 210 350 550 700 i 000 1 300 2 000

Fizetők 
száma (fö) 167 23 24 18 21 14 40 2 309

Önk.bevétel 
(Ft/év) 0 1 110 900 1 932 000 2 277 000 3 381 000 3 220 000 11 960 000 920 000 24 800 900

A 2022-es költségvetési évre a gondozási díj bevétel tervezett összege 18.773.370 Ft volt, mely 
a javaslat elfogadása esetén 24.800.900 Ft-ra emelkedne, az alacsonyabb jövedelmű családok 
terhei azonban nem növekednének. A változás a 4. kategóriától indulna, így például egy 3 fős 
család esetén (amennyiben az összjövedelem 390.000 Ft) 2.300 Ft/hó gondozási díj 
többletkiadása keletkezne a családnak.

A következő táblázat az egy havi fizetendő személyi térítési díj és az egy főre jutó nettó 
jövedelem közti százalékos összefüggést mutatja be:

Kategóriák

1 főre jutó 
nettó 
jövedelem 
határok

Gondozási 
díj (Ft/nap)

Jelenlegi 1 havi gondozási 
díj (Ft/hó) (max. 23 nap)

Javaslat 1 
havi 
gondozási díj 
(Ft/hó) (max. 
23 nap)

Javaslat 
elfogadása 
esetén Gyvt. 
150. § (3)
bekezdés b) 
pontja 
szerinti0/«

1. kategória 0-70 e Ft-ig 0

változatlan

0

2. kategória 70 e Ft-100 e
Ft 210 4 830 6,90%

3. kategória 100 e Ft-130 e 
Ft 350 8 050 8,05%

4. kategória 130 e Ft-150 e 
Ft 550 450 10 350 12 650 9,73%

5. kategória 150 e Ft-200 e 
Ft 700 600 13 800 16 100 10,73%

6. kategória 200 e Ft-250 e 
Ft 1000 800 18 400 23 000 11,50%

7. kategória 250 e Ft-tól 1300 1 000 23 000 29 900 11,96%

8. kategória jöv.ig.
hiányában 2 000 1 500 34 500 46 000



A Gyvt. 150. § (1) bekezdés b) pontja alapján a személyi térítési díj megállapításánál a 
gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása esetében a gyermek 
családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.
A Gyvt. 150. § (3) bekezdés b) pontja szerint a személyi térítési díj Összege igénybe vevőnként 
nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem - bölcsödében nyújtott 
bölcsődei ellátás esetén, ha a fenntartó a bölcsődei ellátás keretében biztosított 
gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapít 
személyi térítési díjat, és a gyermek 
ba) nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben-, 25%-át, 
bb) ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül -, 20%-át.

A JEB intézményvezetője a gondozási díjak mellett az intézményi gyermekétkeztetés díjának 
emelésére is tett javaslatot. Indoklásul előadta, hogy 2022. évben az élelmiszerárak emelkedése 
figyelhető meg, amely az elmúlt hónapokban drasztikus méreteket öltött. A magas infláció 
során tapasztalt nyersanyag felhasználás tekintetében felmerülő nehézségek okán, belső 
egyeztetés történt többek között a bölcsődei élelmezésvezetök szakmai vezetőjével, melynek 
eredményeképpen megállapítható, hogy a gyermekétkeztetés vonatkozásában meghatározott 
jelenlegi nyersanyagnorma összegével a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott nyersanyag-kiszabati 
előírások nem tarthatóak. Mindezek alapján javasolja a JEB intézményvezetője az élelmezés 
nyersanyagköltségét normál étrend esetében 650 Ft/fö/nap + ÁFA összegre, diétás étrend 
esetében 710 Ft/fö/nap + ÁFA összegre megemelni. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban 
a bölcsödéi beiratkozás során egy új szülői igény mutatkozott a gyermekétkeztetés 
vonatkozásában, mely a vegetáriánus táplálkozásra irányult, javaslattal élt a Rendelet 
kiegészítése iránt is, hogy a jogszabály tartalmazza a vegetáriánus étrend nyersanyagnormáját 
és intézményi térítési díját is 710 Ft/fö/nap + ÁFA (intézményi térítési díj esetében 
kerekítéssel: 710 Ft/fö/nap + ÁFA) összegben.

A gondozási díj emelés javasolt díjtételeinek kiszámításakor figyelembe vette a JEB az 
élelmezési normaemelés családokra történő áthárításának következményeit is, így nem kerül 
átlépésre a Gyvt. 150. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 25%-os korlát azt követően sem, ha 125 
Ft fö/nap + ÁFA összeggel megemelné az Önkormányzat a bölcsödéi gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díját. Mivel a jogszabályban meghatározott feltételek alapján a JEB által 
gondozott gyermekek közel 75%-a jelenleg térítésmentesen részesül gyermekétkeztetésben, az 
ellátottak kis hányadát érintené a bölcsödéi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 
megemelése.

A JEB intézményvezetőjének javaslatát elfogadva kezdeményezzük a bölcsődei 
gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megemelését 2022. november 1-jétöl a normál 
étkeztetés tekintetében 650 Ft/fö/nap + ÁFA összegre, diétás és vegetáriánus étrend 
tekintetében 710 Ft/fö/nap + ÁFA összegre. Javasoljuk, hogy a normaemelés összegét normál 
étrend esetében csak olyan mértékben hárítsa át a fenntartó a szülőkre, amilyen arányban 
jelenleg is fizetik a nyersanyagnorma összegét. Jelenleg az 503,94 Ft/fö/nap + ÁFA (bruttó 
640 Ft/fő/nap) összegű nyersanyagnorma 87,3%-át fizetik meg a szülők, ezért javasoljuk, hogy 
a szülök továbbra is csak a megemelt nyersanyagköltség 87,3 %-át fizessék, a fennmaradó 12,7 
%-ot az Önkormányzat állja. A diétás étrendet igénylők esetében is a normál étrendet 
igénylőkkel egyező mértékű térítési díjat javaslunk meghatározni, hogy ne kerüljenek 
kedvezőtlenebb helyzetbe amiatt, hogy orvosi előírás alapján diétás étrendre szorulnak. Ennek 
alapján a bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díját 2022. november 1-jétöl a 
normál és a diétás étrend esetében a kerekítés szabályait is figyelembe véve 565 Ft fő/nap + 
ÁFA összegben, vegetáriánus étrend esetében, továbbá az időszakos gyermekfelügyet 
keretében igénybe vett gyermekétkeztetés esetében a most meghatározásra kerülő 
nyersanyagnorma összegével megegyezően javasoljuk megállapítani. Az eltérésnek az indoka 
az, hogy az időszakos gyermekfelügyelet önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatás (Gyvt.^



42. § (4)), a vegetáriánus étkeztetést pedig a diétás étkeztetéssel szemben nem orvosi igazolás 
alapján kérik, ezért az időszakos gyermekfelügyeletet igénybe vevők, valamint a vegetáriánus 
étrendet igénylők esetében indokolt az élelmezési normaköltség teljes összegének a 
megfizetése.

3./ Időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés
A JEB látja el a 41/2005. (II. 03.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a JSZSZGYK - 
Időskorúak Átmeneti Otthona (Ezüstfenyő Gondozóház) ellátottjainak étkeztetését, melynek 
élelmezési nyersanyagnormája 2017. január 1. napjától nettó 944 Ft/fő/nap + ÁFA összegben 
került meghatározásra.
Az elmúlt évek során a fenti nyersanyagnormával meg tudta oldani a JEB az otthon lakóinak 
napi ötszöri étkeztetését, azonban a jelenlegi árak rohamos emelkedésével ez már a 
továbbiakban nem tartható anélkül, hogy ne sérüljön az idősek étkeztetése minőségi és 
mennyiségi szempontból sem. A fentiekre tekintettel a JEB az időskorúak átmeneti otthona 
tekintetében az idősek étkeztetésének napi nyersanyagnormáját is meg kívánja emelni nettó 
1.300 Ft/fö/nap + ÁFA összegre. A nyersanyagnorma emelése az eddigi 944 Ft/fö/nap+ÁFA 
nyesanyagnorma 37,7%-os emelését jelenti, mely az élelmiszer alapanyagok átlagos inflációs 
mértéket jelentősen meghaladó árnövekedése miatt szükséges.

Az igénybevevők részére a nyersanyagnorma emelése nem jelent többletkiadást.

A normaemelés miatt a JSZSZGYK Ezüstház Gondozóház élelmezés kiadási előirányzatának emelése 
szükséges nettó 454.909 Ft + ÁFA összeggel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére.
A következő évek költségvetéseibe továbbá javasoljuk az időskorúak átmeneti otthonában biztosított 

étkeztetés nyersanyagnormájának emelésével járó többletkiadásra a pénzügyi fedezetet betervezni.

IL A beterjesztés indoka
A rendeletalkotás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható 
át, ezért szükséges, hogy a Képviselő-testület hozzon döntést. Az Mötv. 41. § (3) bekezdése 
alapján szükséges, hogy a Képviselő-testület határozzon a JSZSZGYK-Idöskorúak Átmeneti 
Otthonában biztosított étkeztetés nyersanyanorma emelésének pénzügyi fedezetéről, amely az 
Önkormányzat éves költségvetéseit érinti.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a Rendelet módosításával az értelmi fogyatékosok nappali ellátása 
keretében az étkeztetés is térítésmentessé váljon, továbbá, hogy a bölcsődei gyermekétkeztetés 
és gondozás, valamint az Időskorúak Átmeneti Otthonában biztosított étkeztetés az elvárható, 
magas minőségben kerüljön a jövőben is biztosításra.

A döntés pénzügyi hatása: Az értelmi fogyatékosok nappali ellátása keretében az étkeztetés 
térítési díjaként naponta az összes ellátott befizetését figyelembe véve mindösszesen bruttó 
6.979 Ft bevétel folyik be. Az étkeztetés szolgáltatói ára naponta mindösszesen bruttó 13.524 
Ft, melyből naponta bruttó 6.545 Ft-ot az Önkormányzat visel jelenleg is, ezért az étkeztetés 
térítésmentessé válásával naponta bruttó 6.979 Ft a bevételkiesés, amely nem igényel pénzügyi 
többletfinanszírozást, a pénzügyi fedezet az intézményi előirányzatok terhére biztosítható.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az értelmi fogyatékosok nappali ellátása 
keretében az étkeztetés térítésmentessé tételével is biztosítottak az ÉNO működésének 
pénzügyi feltételei.
A bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj és a bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi 
térítési díjának emelésével a gondozási és gyermekétkeztetési díjbevétel emelkedése várható, 
amely a szolgáltatások színvonalának megtartását segíti elő.



A bölcsődei élelmezés megemelt nyersanyagnormájának pénzügyi fedezete a JEB 
költségvetésében rendelkezésre áll.
Az időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emelése miatt 
a JSZSZGYK Ezüstház Gondozóház élelmezés kiadási előirányzatának emelése szükséges 
nettó 454.909 Ft + ÁFA összeggel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati 
rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére.

IV. Jogszabályi környezet
Az Mötv. 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 
rendeletalkotás.
Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 11. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata különösen 
a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, a 23. § (5) bekezdés 11a. pontja alapján pedig a 
szociális szolgáltatások és ellátások.
Az Mötv. 41. § (3) bekezdése alapján önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi 
népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a 
részönkormányzat testületé, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.
Az Mötv. 111. § (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves 
költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a 
kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az Szt. 92. § (1) bekezdés a) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó Önkormányzat rendeletet 
alkot. Az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, a 
fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza a személyes 
gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj 
csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.

A Gyvt. 29. § (1) bekezdése alapján a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet 
alkot. A Gyvt. 29. § (2) bekezdés e) pontja szerint, ha törvény másként nem rendelkezik, a 
fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a fizetendő térítési díjak mértékét, 
csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól a 29/1993. (II. 17.) Korm. 
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról a 328/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól 
szóló 56/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet tartalmazza a részletszabályokat. A 29/1993. 
(II. 17.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) 
bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat - az 1 és 2 forintos 
címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. 
törvény 2. §-ának megfelelő módon - kerekítve kell meghatározni.
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság az SZMSZ 7. mellékletének 3.4.9. pontja 
alapján ellenőrzi és felügyeli az Önkormányzat által irányított szociális és gyermekvédelmi 
költségvetési szervek tevékenységét. A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az SZMSZ 7. 
melléklet 1.4.1. pontja alapján évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség 
szerint javaslatot tesz a költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra 
vonatkozó intézkedéseket kezdeményez, továbbá a 7. melléklet 1.4.2. pontja alapján 
közreműködik az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) Önk. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 13. § (2) 
bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. A rendeletalkotáshoz az 
Mötv. 50. §-a és az SZMSZ 6. sz. melléklet 15. pontja alapján minősített többség szükséges. A



határozat elfogadásához a Mötv. 50. §-a és az SZMSZ 6. sz. melléklet 6. pontja alapján 
minősített többség szükséges.
A fenti rendelkezések alapján kétjük az előterjesztés mellékletét képező rendelet megalkotását 
és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Rendeletalkotási javaslat!
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ..../2022. (.......)
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 
56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mellékletek:
1. számú melléklet: a 76/2017. (III.09.) Képviselő-testületi határozat
2. számú melléklet: rendelet-tervezet

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (..) számú 

határozata
az időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának 

emeléséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1 .) a 76/2017. (III.09.) Képviselő-testületi határozat 4. pontjának a) alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„ a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Időskorúak Átmeneti Otthona 
(Ezüstfenyő Gondozóház) ellátottjainak élelmezési nyersanyagnormáját 2022. november 1. 
napjától nettó 1300 Ft/fő/nap, bruttó 1 651 Ft/fő/nap összegben határozza meg. ”
2 .) a határozat 1.) pontjában foglaltak miatt az időskorúak átmeneti otthonában biztosított 
étkeztetés nyersanyagnormájának éves pénzügyi fedezetét a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ költségvetésében nettó 454.909 Ft + ÁFA összeggel megemeli, a 
2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék 
terhére történő átcsoportosítással, így ezen kiadásokat mindösszesen: 7.697.414 Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 9.775.716 Ft összegben biztosítja;
3 .) felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. 
(11.24.) önkormányzati rendelet következő módosításánál, valamint a következő évek 
költségvetésének tervezésénél a határozat 2. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: a határozat 1-2. pontjai esetében: 2022. október 20., a határozat 3. pontja esetében az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet soron 
következő módosítása, valamint az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletéinek 
megalkotása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály. zx

Budapest, 2022. október ^4 ' "
Tö/vényess$gi ellenőrzés

Pikó András 
polgármester

Szili-Darók Ildikó 
alpolgármester



Napirend 7/4. pontja
Javaslat közétkeztetési és térítési díjak felülvizsgálatára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Pétemé - alpolgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT:
76/2017. (HL09.) 14 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2017. évben az iskolai szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben 55 napra 
(2017.06.16.-2017.08.31. közötti időszakban), a tavaszi, őszi és téli szünetben a tanév 
rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső munkanapokon 
biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

2. 2017. évben a szünidei gyermekétkeztetés helyszínének bölcsődei szünidőre a Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsőde székhelyét (1083 Bp., Szigetvári u. 1.), óvodai szünidőre a Napraforgó 
Egyesített Óvoda székhelyét (1084 Bp., Tolnai L. u. 7-9.), iskolai szünidőre a Lakatos 
Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumot (1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8.) jelöli 
ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

3. felkéri a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét a bölcsődei szünet, a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét az óvodai és az iskolai szünidei 
étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

4. a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Ezüstfenyő Gondozóház 
(1087 Bp., Kerepesi út 29/a) ellátottjainak élelmezési nyersanyagnormáját 2017. január 1. 
napjától nettó 944,88,- Ft/fö/nap, bruttó 1.200,- Ft/fő/nap összegben határozza meg.

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - 
kötelező feladat - bevételi működési bevétel és kiadás dologi előirányzatát 1.609,6 e Ft-tal 
megemeli.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ 40106 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételi előirányzatán 
belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő 
jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés 
előirányzatát bruttó 1.609,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat



11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező 
feladat - előirányzatáról 1.609,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - kötelező feladat - 
működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított 
támogatás kiutalása előirányzatára.

d) az a) és c) pontban foglaltak miatt a következő évek költségvetésének terhére tartós 
működési kötelezettséget vállal, melynek jelenlegi összege bruttó 1.609,6 e Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

5. felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosításánál, 
valamint a következő évek költségvetésének tervezésénél a határozat 4. pontjában 
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása, következő évek 
költségvetésének tervezése

6. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által nyújtott gyermekek 
átmeneti otthoni ellátás intézményi térítési díj összegét 2017. április 01. napjától 6.182.- Ft 
összegben határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

7. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával 2017. május 01. napjától, Budapest 
Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával 2017. november 01. napjától 
határozott 5 éves időtartamra 2022. december 31. napjáig tartó időtartamra ellátási 
szerződést köt személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, 
gyermekek átmeneti gondozása céljából. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja:
a) évi készenléti díjként: 1.100.000,- Ft/fő
b) napi térítési díjként: 1.650,- Ft/fő
c) napi térítési díj, a szerződésben meghatározott féröhelyszám feletti igény esetén: 

3.200,-Ft/fő.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

8. felhatalmazza a polgármestert a határozat 7. pontja szerinti szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék



A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 IGEN, 0 NEM, 1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETÉNEK 13/2017. (III.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT EGYES 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda





Előterjesztés 2. számú melléklete: Rendelettervezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2022. (........... ) 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 11 a. 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.

6. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.



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

Budapest, 2022.............................................

dr. Sajtos Csilla 
jegyző

Pikó András 
polgármester



1. melléklet a ..../2022. (......... ) önkormányzati rendelethez
„ 4. melléklet az 56/2017. (XI1.20.) önkormányzati rendelethez

BÖLCSÖDÉI GONDOZÁS UTÁN FIZETENDŐ

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE

Egy főre esőjövedelem

alsó határa/Ft

Egy főre esőjövedelem

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-töl 1300

jövedelemnyilatkozat hiányában 2000



2. melléklet a ..../2022. (......... ) önkormányzati rendelethez
„ 7. melléklet az 56/2017. (XI1.20.) önkormányzati rendelethez

A B C

1.
SZOCIÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

ALAPELLÁTÁSOK

SZOLGÁLTATÁSI 
ÖNKÖLTSÉG INTÉZMÉNYI 

TÉRÍTÉSI DÍJ

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

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

óra

4.
jelzörendszeres házi 

segítségnyújtás
1 045 Ft /készülék/nap térítésmentes

5.
szenvedélybetegek 

nappali ellátása

1 925 Ft/fö/nap

ebből az étkezés 
980/fö/nap 

ebéd 980 Ft/fő/adag

1 925 Ft/fö/nap

ebből az étkezés 
980/fö/nap

ebéd 980 Ft/fö/adag

6.
fogyatékosok nappali 

ellátása

1 871 Ft/fö/nap 

ebből az étkezés 1 
130Ft/fö/nap 

reggeli 150 Ft/fő/adag 

ebéd 980Ft/fő/adag

térítésmentes

7. időskorúak átmeneti 
otthona

16 431 Ft/fö/nap 

ebből az étkezés

1200 Ft/fö/nap

14 375 Ft/fö/nap 

ebből az étkezés 

1200 Ft/fö/nap



reggeli 240 Ft/fő/adag 

tízórai 120 Ft/fö/adag

ebéd 480 Ft/fö/adag 

uzsonna 120 Ft/fö/adag 

vacsora 240 Ft/fö/adag

reggeli 240 Ft/fö/adag 

tízórai 120 Ft/fő/adag

ebéd 480 Ft/fö/adag 

uzsonna 120 Ft/fö/adag 

vacsora 240 Ft/fö/adag

8. gyermekek átmeneti 
otthona

16 063 Ft/fö/nap

481 890 Ft/fö/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/fó/óra
500 Ft/fö/óra

12.

egyéb szolgáltatások

fodrászat

pedikűr 

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.

Baross utca 
109.

Mátyás tér 4.

II. János Pál 
pápa tér 17.

Víg utca 18.

1 856 Ft/fő/nap

1 855 Ft/fő/nap



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.

h



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 bölcsődei gyermekétkeztetés és gondozás jelenlegi színvonalon történő további biztosítása. 
Az értelmi fogyatékosok nappali ellátásának térítésmentessé tételével az ellátottakat nevelő 
családok többletköltségei csökkennek, az ellátottak száma nőhet.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben meghatározott bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja, valamint a 
bölcsődei gondozás után fizetendő térítési díj emelkedik, mellyel a gondozási és 
gyermekétkeztetési díjbevétel emelkedése is várható a szolgáltatások színvonalának megtartása 
érdekében. Az Önkormányzat költségvetésében az értelmi fogyatékosok nappali ellátása 
keretében az étkeztetés térítésmentessé tételével is biztosítottak az Értelmi Fogyatékosok 
Nappali Otthona működésének pénzügyi feltételei.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

A gyermekek nem megfelelő étkeztetése egészségügyi kockázatot jelent.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése kis mértékben várható.

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

A rendelet módosítás indoka részben az, hogy az élelmiszerárak ugrásszerű emelkedése és a 
gondozási díjak felülvizsgálata következtében szükségessé vált a bölcsődei élelmezés 
nyersanyagköltségének és a bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának, valamint 
a bölcsődei gondozás után fizetendő térítési díjnak az emelése a szolgáltatások magas 
színvonalon történő további biztosítása érdekében. A rendelet módosításának az indoka az is, 
hogy az értelmi fogyatékos személyek ellátása a családok számára többletkiadással jár, melyet 
csökkenteni kíván a jogalkotó.

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 biztosításra kerülnek.



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének

.../2022. (......) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési 

díjairól szóló 56/2017. (XII.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

4. §
(3) A 2. § (2) bekezdés f) pont fb) és fc) alpontjai szerinti 
nappali ellátások keretében történő étkezetés után 
fizetendő térítési díj mértékét és összegét a 2. melléklet 
tartalmazza.

6.§

(2) Az élelmezés nyersanyagköltsége 503,94 Ft/fő/nap + 
ÁFA, diétás étrend esetében 661,42 Ft/fő/nap + ÁFA.

(3) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 
440 Ft/fő/nap+ÁFA.

11. §

(1) Kizárólag nappali ellátás szolgáltatás igénybevétele 
térítésmentes.

(2) A VIII. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel nem 
rendelkező értelmi fogyatékosok nappali ellátását igénybe 
vevő térítési díj fizetésére kötelezett. A szolgáltatásért 
fizetendő térítési díj mértékét az igénybe vevő lakó vagy 
tartózkodási helye szerinti települési önkormányzattal 
kötött ellátási szerződés tartalmazza.

4. §
(3) A 2. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontja szerint 
nappali ellátás keretében történő étkeztetés utál 
fizetendő térítési díj mértékét és összegét a 2. mellékle 
tartalmazza.

(2) Az élelmezés nyersanyagköltsége 650 Fí/fö/nap - 
ÁFA, diétás és vegetáriánus étrend esetébe) 
770Ft/fő/nap + ÁFA.

(3) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítés 
díja 565 Ft/fő/nap + ÁFA, vegetáriánus étrend esetébei 
710 Ft/fő/nap + ÁFA, időszakos gyermekfelügyele 
esetében 650 Ft/fő/nap + ÁFA.

11. §

(1) Kizárólag nappali ellátás szolgáltatás igénybevétele 
a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 
térítésmentes.
(2) Az értelmi fogyatékosok nappali ellátást 
szolgáltatás igénybevétele az értelmi fogyatékos részén 
térítésmentes.
(3) A VIII. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel nen 
rendelkező értelmi fogyatékos nappali ellátást 
esetében a szolgáltatásért az igénybe vevő lakó- vág 
tartózkodási helye szerinti települési önkormányzó 
szolgáltatási díjat fizet, melynek mértékét az igénybe 
vevő lakó- vagy tartózkodási helye szerinti település 
önkormányzattal kötött ellátási szerződés tartalmazza.

2. melléklet
SZENVEDÉLYBETEGEK, FOGYATÉKOS 

SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA KERETÉBEN 
IGÉNYBE VETT ÉTKEZÉS UTÁN FIZETENDŐ 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ

2. melléklet
SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁS/ 
KERETÉBEN IGÉNYBE VETT ÉTKEZÉS UTÁ?
FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ



4. melléklet

BÖLCSŐDEI GONDOZÁS UTÁN FIZETENDŐ

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE

4. melléklet

BÖLCSŐDEI GONDOZÁS UTÁN FIZETENDŐ

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE
Egyföre 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

Egy főre eső jövedelem

alsó határa/Ft

Egy főre eső 
jövedelem

felső határa/Ft

Térítési 1

Ft/fő/na}

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

7. melléklet 7. melléklet

Fogyatékosok 1 871 Ft/fő/nap 1 871 Ft/fö/nap
nappali ellátása ebből az étkezés

1 130Ft/fö/nap 
reggeli 150 
Ft/fö/adag 

ebéd 980Ft/fö/adag

ebből az étkezés
1 130Ft/fö/nap 
reggeli 150 Ft/fö/adag 
ebéd 980Ft/fö/adag

6. fogyatékosok 
nappali ellátása

1 871 Ft/fö/nap 
ebből az étkezés

1 130Ft/fö/nap 
reggeli 150 Ft/fö/adag 

ebéd 980Ft/fö/adag

térítésmentes




