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Budapest Józsefváľosi On koľmá nyzat
Képviselő.testület e szźłmár a

Előterjesztő: đt. Kocsis Máté polgĺíľmester, Sántha Péteľné alpolgĺĺľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2017. miĺľcius 09. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat kőzétkeztetési és téľítésĺ díjak felülvÍzsgálatára

A napirendet nyílt tilésen kell tárgyalni, a renđelet és határozat elfogadásĺĺhoz minősített
szav azaI1öbb s é g sziiksé ges.
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Váro s gazdálkodási és Pénzü gyĺ Bizottság v é|emény ezi

Emberi Eľőforrás Bizottságvé|eményezi x
Hatáľ ozati jav as|at a bizottsźĘ szźtmźra:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Eľőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteriesztés mestársv a|ásźú'

Tisztelt Képviselő.testůilet!

L Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése

1) Téľítési díiak

a) Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kiizpont
A személyes gondoskodást nyrijtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj ťrzetési kĺitele-
zettségľől sző|ő 2Il2011. (IV.12.) önkoľmanyzatí rcndelet (továbbiakban: a Rendelet) szabá-
Iyozza a Budapest !őzsefvátosi onkormányzat fenntaľtásában működő Józsefuarosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) á|ta| az időseknek nýjtott szolgáltatásokat:

- személyes gondoskodást nyújtó szociális a|apszo|gźtltatásokat (étkeztetés,hází segítség-
nyújtás, je|zőrendszeres házi segítségnyrijtás, nappali e|látaslidőskoruak, szenvedélybe-
tegek, fogyatékosok nappali ellátás),

- személyes gonđoskodást nyújtó szakosított ellátási formfüat (átmeneti elhelyezést nyúj-
tóidőskoruakgondozóháza), 
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- egyéb szo|gá|tátásokat (gyóg ýoma,gyógymass zót, fođrász, pedikűr), ffi
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és azígénybe vevő ellátottak térítési díj fizetési kötelezettségét.

A szociális igazgatástől és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. tc!ľvény (továbbiakban:
Sú.) rogzíti a téľítési díjak szabá|yait, eszennt az intézményi térítésí đíj a személyes gondos-
kodás köľébe tartoző szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi
téľítési díj összege nem haladhatjamegaszolgáLtatási önkĺiltséget. Azintézményi téľítési díjat
a feĺmtartó tźrgyév április l-jéig áIlapítja meg, mely év k<jzben egy alkalommal konigálható.
A téľítési díjakat legutóbb a Képviselő-testiĺlet 2016. miĺrcius 03. napjan vizsgá|ta felül. A
JSzSzGyK vezetője feliilvizsgálta a szolgźtItatási önköltségeket, a 2017. évre _ a 2017. évrc
tewezett adatok a|apjźn _ kiszámított iĺÍézméĺyi térítési díjak összegét az alábbi tźtblźľ;at tar-
ta|mazza szo|gźitatásonként a tényleges |étszźtmadatok alapjĺán. A2016. évi ĺĺnköltséghezké.
pest a vá|tozástagarariáItbéľminimum emelése (129.000'- Ft, 161.000,-Ft) okozza, valamint
az,hogy atervezett és a tényleges igénybe vételi adatok és költségek eltémek.

Az Sn. rendelkezései alapjan a fenntartó az intézményi térítési díjat a fentiek szerinti alap
térítési díjnál alacsonyabb cisszegben is meghattrozhatja, aťtzetenđő intézményi térítési díjak
összegét a Rendelet mellékletei hatáĺozzźk meg. A személyi térítési díj a kcltelezett á|ta| fize-
tendő térítési díj, mely nęm haladhatja meg az intézményi téľítési díj összegét. A személyi
térítési díj összegét - a Rendelet mellékletei alapján - a szolgáItatást igénybe vevo személy
rendszeres havi jövedelmének figyelembe vételével azintézményvezetł5 á||apítjameg. 
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SZOCIALIS
sZoLGÁLTATÁSoK

20t6. évi
INTEZMEI\IYI
ľÉnÍrÉsl DÍJ

kzo|pá|tatźlsi önkĺĺ ltsé s)

2017. évi
INTEZMEI\-YI
ľBnÍľÉsI DÍJ

kzo|séLltatási önkö ltsé s)
étkeztetés

ebéd I.572,- Ftlfólnap
re ggeli I 52,2,- F tl fŕ5 l nap

ebéd 1.382,-Ft/folnap
ľeggeli I 48'6,. Ftl fíĺlnap
terv ezett i gényb evevők

szźlma
ebéđ 420 fő' reseeli 20 fő

népkonyha 1.000.- Ft1f(5lnao 1.014.- Ftlf(Llnao
házi segítségnýjtás 2. 808,- Ftl fő l gondozási

őra
2.9 63,- Ft/főlgondo zélsi őra

63 fő

j elzfu eĺdszer es házi se gít sé gnffi tás 420,-Ft/készülélďnap 578,- Ftlkészülék/nap
56 fő

szenvedélybetegek nappali ellátása I.|76,- Ftlfőlnap I.252,-Ft/főlnap
47 fő

fogyatékosok nappali el|átása 3.350,- Ftlfőlĺap 4.018,- Ftlfőlnap
19 fis

időskoruak átmeneti otthona 9.208,-Ftlfólnap |0.270,. Ftlfőlnap
2I fő

gyeľmekek átmeneti otthona |0.328,-Ftlfőlnap ll.715,-Ft/folnap
10 fő

egyéb szolgéůtatások (fodrász, pedi-
lnĺr, gyógymasszőr' gyógytoľna

1.318,- Ft/alkalomJ&a 1 .324,- Ft/alkalom/óra

idősek
nappali
e|Iátása

telenhelvek:
Delej utca 34.

90I,-Ftlfólĺap l.368,- Ft/főlnap
249 fő

Baross utca 109.

Mátyástét 4.

II. János Pá| pápatér 17 .

Vís utca 18.



A fenntaľtó ingyenes ellátásban részesíti ań, az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.
A feltilvizsgálat eredménye a|apjźn nem javasolt a koľábban megállapított intézményi téľítési
díjak módosítása, emelése.

A gyermekek átmeneti gondozása, a személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti
alapellátások közé taĺtozík. A gyeľmekek átmeneti otthona ideiglenes jelleggel a nehézhe|y-
zetbe került családok gyeľmekeinek átmeneti gondozásátvá|Ialja fel - melynek során az ott-
honba keľĹilt 0-l8 éves koru gyeľmekek ľészére teljes könĺ ellátást biztosít. A Gyeľmekek
Átmeneti otthonának feltölt<ĺttsége az elmúlt évek át|agát figyelembe véve nem érte e| a
100Yo-ot, az engedé|yezett férőhelyszám 12. A maximális kihasználtság elérése és a minél
hatékonyabb fenntaľtás érdekében a szabad férőhelyek kiajanlásra kerültek más önkoľmiíny-
zatok szálnáĺa (1 ferőhely a Belvaľos _ Lipótvaľos Budapest Főváros V. kerület onkoľmany-
zata tészére 2012. május 01. napjától, 1 férőhely Budapest Fővaľos VI. keriilet Teľézvĺĺľosi
onkoľmĺányzattészére2Ot2. november 01. napjától, és 1 ferőhely a Budapest Főváros II. ke-
ľtileti onkormányzat részéte 2014. június 0l. napjától). A gondozási napok szźlma a|apjáĺ
2016. évben egy naptaľi napra vetítve 10 fő taÍtőzkodott az intézményben, mely az e|oző esz-
tendőkhĺjz képest magasabb át|aglétszźrnot jelent (20|4-ben9 fő,20I5-ben 8 fő).

A Gyermekek Atmenęti otthona mfüöđésének pénzügyi feďezetét a normatív állami hozzźĄá-
rulás, valamint onkoľmĺányzatunk biztosítja. Azintézmény mfüĺidési költség összege fiigget-
Ien az otthonban lévő gyeľmekek számától, melynek az oka, hogy a személyi juttatások válto-
zatlanok, akozizemi díjak tisszeg alacsonyabb létszám esetén sem csökken jelentős mérték-
ben, kihasznáIatlan ferőhelyek esetén is szfüséges biztosítani a szak'rrni létszámminimum
normát. A betciltetlen férőhelyekľe támogatás nem igényelhető, így azok feltöltése finanszíro-
zási szempontból fontos. A szabad ferőhelyek kiajanlása térgyźtban a fenti önkoľmányzatokkal
kötött szerződésekben megállapított éves készenléti díjak befizetése jelenti ezen feladateL|á-
tásnál az egyet|en bevételi forľást az önkoľmźnyzatĺak az áIlani támogatás mellett, mellyel
csökkenthető az egy gyeľmekre jutó kiadások fajlagos ĺisszege. A VIII. keľĹilęti lakóhellyel
rendelkező gyeľmekek e||áltása téľítésmentesen történik, míg a kerületben lakóhellyel nem
rendelkező gyeľmekek részére az ellátási szeruodésekkel biztosított férőhelyek fenntaľtásáért
az el|átási szerzođésekben foglaltak szerint 1 . 1 00.000,- Ft/fo készen]éti díj 
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továbbá az igény-

be vett gondozási napok esetében napi térítési díj - 1650,- Ft/naplfő, valamint a szerződésben
meghatźlrozott férőhelyszźtm feletti igény esetén 3200,- Ftlnaplfő _ napi téľítési díj került
megá||apításra, mely díjak továbbľa is váItozatlanfoľmában fenntaľthatóak.

A fentiekben hivatkozott ĺinkormźnyzatok esetében a Belvĺíros-Lipótváros Budapest Főviíľos
V. KerĹilet onkoľmanyzatáva| kötött ellátási szęrződés2017. április 30. napjával, míg a Bu-
dapest Fővaros VI. KeľületTerézvźros onkormányzatával kötött ellátási szerzódés 2OI7. ok-
tóber 31. napjával jfu Ie, javasolt ęzen szęrződések meghosszabbítása további 5 évre, a szol-
gá|tatásí díjak és a napi téľítési đijakva|tozatlan foľmában történő fenntaľtásával.

b) Jĺózsefváľosĺ Egyesített Biilcsődék
Az onkormźnyzat fenntartásában működő bĺjlcsődék étkezési és gondozási térítési díjaít a
bcjlcsĺídei térítési díjakÍól szóIő 1312012. (II.23.) önkormĺányzati renđe|et (a továbbiakban:
oR) szabályozza.
A hatályos jogszabáLyok alapjĺín a fenntaľtó źů|apítjaÍneg az ellátások iĺtézményí téľítési dí-
jźĺ, aĺni - a gyelmekétkeztetés kivételével - a szo|gá|tatási önköltség és a központi k<iltségve-
tésről szóló tĺjrvényben biztosított támogatás külĺjnbözete.
A bölcsőde esetében azirtézményi térítési díjat külĺin meg kell hattrozni a gyermek gondozá-
sára, nevelésére, nappali feltigyeletére és a vele tciľténő foglalkozźsra (a továbbiakban egytitt:
gondozásźra), valamint a gyeľmekétkeztetésre vonatkozóan.
A szo|gtitatási önkciltséget a targyévľe tervezett adatok a|apjźn atźrgyév április elsejéig kell
megti|apitani. A szo|gá|tatási önkcjltség év ktlzben egy alkalommal konigálhatő, ha azt a 
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A fenntaľtó az intézményi téľítési díjat a kiszámított és kiilön jogszabttly szerint dokumentált
térítési díjnál alacsonyabb ĺisszegben is meghat ározhatja.

Gyermekétkeztetés
A gyermekétkeztetés intézményi térítési dijának a|apja az éIe|mezés nyeľsanyagktiltségének
egy ellátottra jutó napi összege. A nyeľsanyagköltség 20|5. ápľilis 01. napjától az oR-ben
foglaltak szeľint 360,- Ftlfolnap+ÁFA tisszegben keľült meghatźrozásra. 2}lr7. éwe az intéz-
ményv ezető nem j avasol módosítást.

A bölcsődékben a gyermekétkeztętés keretében biztosított diétás étkeztetéséľt a szülőknek a
noľmál étkezéssel megegyezo díjat kell fizetnifü, kĺiltsége megegyezik a normál étkezésre
kiszámolt nyęľsanyagnormáéval. Az ingyenes intézményi gyeľmekétkeztetésben20|6, évben
éves szinten átlagosan 239 fő részesült, az étkeztetést téľítési díj Íizetés ellenében igénybe
vevők szźlmaátlagosan 103 fő volt.

Gyermekek eondozása
Az oR szerint a btilcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményitérítési díja jelenleg
2.965,- Ft/főlnap. A20|7. évre tervezett ađatok a|apjźn a gondozás iĺtézméĺyi térítési díja
4.816,- Ftlfoĺnap. Az önköltség emelkedésének legfőbb oka, hogy a bölcsődei diplomás
kisgyeľmeknevelők bére (120 főből 36 fő diplomás) a pedagógus-életpályźthoz igazođőarl
201. 6. évtől emelkedett.
A Gyvt. rendelkezései alapjan a fenntaľtó az intézményi térítési díjat a kisziímított téľítési
díjná| (4.816,- Ftlfolnap) alacsonyabb ĺisszegben is meghatfuozÁatja. A Rendelet 1. melléklete
tartalmazza a ťlzetendó intézményi térítési díjakat, a kedvezmények o/o-os meghatźrozását,
mely jövedelmi helyzettől fiiggően sávosan keľiiltek megá||apításra.

Bölcsődei gondozás után fizetendő i

A Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék (továbbiakban: JEB) vezetője nem javasolja a téľítési
díjak módosítását.

Ezüstfenyő Gondozóhaz ellátottj ainak étkeaetési díj normáj a
A Józsefuiĺľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) Ezüstfenyő
Goĺđozőhźn ellátottjainak élelmezése a JEB feladatai kozétartozik, résziikre napi ötszöri ét-
kezést biztosít. Az inténrlény különös gondot fordít arra, hogy az elkészített ételek minden
tekintetben megfeleljenek az idős korosztály szükségleteinek. A2015. szeptembeľ 01. napjá-
tő| hatáIyba lépett kijzétkęńetésre vonatkoző táp|á|kozás-egészségügyi előírásokról szóló
37l20I4. (Iv. 30.) EMMI rendelet éľtelmében a szakorvos által igazoIt betegségekhez tartoző
diétákat biztosítani ke|| az ellátottak szźmlźra. A gondozottaknak (2I fó) jelenleg négyféle
diétát kell biztosítani a noľmál étrend mellett. A diéták száma és cjsszetétele napi szinten vál-
tozík a szfüséglet fiiggvényéb en, ezért egy át|agnorma emelést taľt indokoltnak a JEB vęzęto-
ie.

*1,ĺ,

250.001-től



A 2l gondozott kĺizĹil jelenleg 10 fő diabeteses diéta szeľinti étkezésben részesül,ebbőI7 fő
gyógyszerľel kezelt és 3 fő insulinnal, 2 fonek diabetes plusz tejfehérje mentes, és 2 főnek
epekímélő étkezés biztosított. Az insulinnal kezelt gondozottaknak az 5 étkezés helyett 6 ét-
kezést kell bizosítaĺĺ az esti insulin adása miatt. A speciális diabeteses a|apnryagok mellett a
2 fr tejfehérje mentes ellátottnak további speciális alapanyagokat kell felhasználni,hogy az
elkészült ételfü megfelelő konzisztenciźyal és izzel ręnde|kęzzen. Mindezek miatt a diéta
speciális alapanyagokat igényel, ami nagyban megnöveli a napi kiadást.

Az idős ellátottak jelenlegi élelmezési nyersanyag normája f0I3. mĺĺľcius 01. napjától kerĹilt
megá||apításra, melynek összege 779,53,- Ftlfőlnap (bruttó 990,- Ft/főlnap). A jelenlegi mi-
nőség és a mennyiség megtaľtása, a minőségi a|apanyagokhasznáLata a|apjźn szĹikséges az
étkezési nonna kĺiltségének emelése. A JEB vezetoje a fentiekben rész|etezett indokok alap-
jrán javasolj a az Enjlstfenyő Gondozóház e||źtottjainak tekintetében a nyersanyagnoÍma eme-
|ését 944,88,- Ft/főlnap (bruttó |.200,- Ft/főlnap) ö,sszegre. Az igénybevevők tészére a nyers-
anyagnoľma emelése nem j elent többletkiadást.

Tekintettel arra, hogy azBzistfenyő Gondozóház e|Iźńottjainak élelmezési noľmája rendeleti
szabá|yozást nem igényel, indokolt, hogy az onkoľmanyzat, mint fenntartó hatźrozat formá-

j áb an r ende|kezzen az i dő s étkeztetés noľmaci s sze géről.

2.) Ktizétkeztetés
onkoľmányzatunk a kozétkeztetési feladatokat - a bölcsődei étkeztetés kivételével - a
PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. (továbbiakban: étkeztetési szolgáltatő) áItalbiĺosítja.

a) intézményi és szociális étkeztetés

Az étkeńetési szolgáltató jelenleg a 2015. november 01. napjától érvényes nyeľsanyagaľon és
vállalkozói ďíjja|végziintézményi és szociális étkeztetési szo|gźůtatását.

b) szünidei gyermekétkeztetés
2016. janurĺľ 01. napjától az ĺjnkormányzatoknak a bcilcsőde és az óvoda zźrvatartźsa, vala-
mint az iskolában a sztinetek íđotaĺarna alatt, munkanapokon kérelemľe a déli meleg főétke-
zést a hátrányos heIyzeta gyermek és a halmozottaĺ hátranyos he|yzeťu gyeľmek részére in-
gyenesen kell biztosítaniuk. A ľendszeľes gyeľmekvédelmi kedvezményt, a hźúrźnyos és a
halmozottan hátrrínyos helyzetet kérelemĺe a jegyzi| áIlapitja meg a töľvényes képviselő ké-
relmére.

Az onkoľmćnyzatuĺlkfenntaľtásában lévő Józsefüarosi Egyesített Bölcsődékben és Naprafor-
gó Egyesített ovodában nincs egységes zźlrva tartás évközi sztinęt vagy nytrt sziinet miatt,
onkoľmlányzatunknak azon b<jlcsődei, óvodai intézméĺybe járő, a sztinidei étkeztetés jogo-
sultsági feltételeinek megfelelő gyeľmekek étkeztetését kell megszervezrri, akik nem onkor-
mányzatunk fenntartásában lévő intézményb e jáĺnak és az adott intézmény ęsetébęn az évkozi
vagy nyári sziinet feltételei fennállnak.

Az iskolfü esetében kiilön jogszabáIy renđelkezik a tanítási napokról és a sziinetekľől, esze-
rint a tavaszi sziinet: 2017 . április 13-től 2017 . ápľilis l8-ig taľt (3 munkanap), a nyári sztinet:
2017.június l6-tól 2017. auguszfus 3l.igtaľt. A201712018. tanév rendjéľől szóló EMMI
rendelet várhatőaĺĺ2017 májusában jelenik meg, ezért az őszi és téli szĹinet időpontjĺíľóljelen-
leg nincs rendelkezés.

,ĺ.
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Keľtiletiinkben a hátrźnyos helyzehĺ, halmozottaĺ hátrźnyos helyzehĺ gyeľmekek Iétszálma
k a20I6. év adatai an.'

korcsoport 0-2 év 3-5 év 6-13 év 14-17 év 18 év és
afelett

osszesen

76 109 429 r44 41 799

.f0l6. 
évi sztinidei étkezés ísénvbevételének alĺtkulása

sziinet típusa tavaszi nvaľl oszt. téli
sziinidei étkeztetést isénvbe vevők számaffo\ 62 116 r37 148

il. A beteľjesztés ĺndoka
A jogszabályi rendelkezések értelmében a téľítési díjak megállapításahoz a szo|gá|tatási ĺjn-
költséget tárgyév április 1-jéig kell megállapítani, valamint atavaszí sziinet idejére a szĹinidei
gyeľmekétkeztetést biztosítani ke|I, ezért szfüséges, hogy a Képviselő-testület a döntését
2017. maľcius 09-i ülésén meghozza.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása
A sztiniđei étkeztetés 201-7. évi bizosítása' atéľítési díjak megállapítása.
Az Szt, ľendelkezései alapjan az önkoľmźnyzat ktjtelező feladatellátása a szociális étkeztetés,
hazi segítségnýjtás, nappali ellátások, valamint az idősek átmeneti otthoni elhelyezése, Gyvt-
ben foglaltak alapjan pedig a gyeľmekek átmeneti otthoni elhelyezése. Az ĺinkormźnyzat on-
ként vállalt feladata a je|zőrenđszeres htŁi segítségnffitás, az értę|mi fogyatékosok napközi
otthonában a ľeggeli biztosítása, szociális étkeztetés a héwégi napokon, népkonyha, a nappali
klubok ellátottjai és a hźni segítségnffitás gondozottjai részéľe gyógymasszőr, gyógýoma,
pedikrĺr, fodrász szo|gá|tatások. A JSzSzGyK által nyrijtott és térítési díj köteles szolgźitatá-
sok mfüödési költségeí azintézmény költségvetésében betervezésre keľĹiltek.
Az Sn. rendelkezései figyelembe vételével azintézményi önköltségek felülvizsgálata a|apjźn
a személyes gondoskodást nyrijtó szociális ellátások formáiról és a téľítési díj fizetési kĺitele-
zettségről szőIő2Il2011. (IV.12.) önkormányzatirendeletben meghatělrozottintézményi térĹ
tési díjak felülvizsgálatľa keľültek, a Rendelet mellékleteiben kerülnek meghatározźsra az
egyes szo|gá|tatćtsok önkĺjltségei. Figyelembe véve az egyęs szo|gáItatások mfüödési k<iltsé-

geit, valamint a szolgá|tatás igénybe vevők élethelyzetét, javasolt a ťĺzętendő térítési díjak
összegeit a20|6. évi összeggel megegyezó mértékben megállapítani. Tekintettel arra, hogy a
térítési díjak összegei a20|7.januar 01. napjan hatályos Rendelet a|apjźn került megtervezés-
re, valamint a kiadások a vźlthatő inflációban emelt összegű elađási aľon keľĹiltek tervezésre
így 2017 évben várhatőan többlet kĺiltségvetési fedezetęt nem igényel (ellátottak sztrnátő|
füeg).

A gyeľmekek átmeneti otthona feladat ę||átásra vonatkozó ellátási szerzóđések megkötése
pénnjgyi fedezetet nem igénye|. Az alźtbbitáblazatbarl bemutatásra kerül az e||átási szerzőđé-

t'J
/l

ł,l..t ĺ'

sekben meshatározott készenléti díi és a írítési díi ak alakulása keriiletenkénti bontásban
V. kerület II. keľiilet W. keriłlet

készenléti díi 1.100.000.- Ft 1.100.000.- Ft 1.100.000.- Fr
naoi térítésdíi 1.650.- Fr 1.650.- Fr 1.650.- Ft
napi térítési díj egyide-
iú|ęg' 2. gyeľmek esetén

3.200,- Ft 3.200,-Ft 3.200,-Ft

igénybe vett gondozásr
napok szélma

237
237x1650:391.050

r28
128x1650:211.200

ll
11x1650:18.150

igénybe vett gondozási
napok szźrna egyidejti-
Ies'2. gyermek esetén

s9
59x3200:188.000

osszesen: 1.100.000
391.0s0

1.491.050

1.100.000
2r1.200
188.000

r.399.200

1.100.000
l8.ls0

1.1 1 8.1 50
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A kiajĺĺnlásra keriilt ferőhelyek fenntaľtásáért az ellátási szeruőďésben foglaltak szerint
1.100.000,- Ft/fő készenléti đíj, továbbáazigéĺybevett gondozási napok esetében napi téľítési
díj - l650'- Ftlnaplfó, valamint a szetzódésben meghatáĺozott feľőhelyszám feletti igény ese-
tén3200,-Ftlnaplfo _ kerĹilt megá|Iapítasra. A napi téľítési díjból szźrmaző bevétel előre nem
terv ezheto' 20 I 6. évre 8 0 8.400,- Ft többletbevétel keletkezett.

A Gyermekek Átmeneti otthona személyi és dologi kiadásai összesen: 42.758.O0O,-Ftlév.

A GyVt. rendelkezése éľtelmében az ĺjnkormźnyzat k<jtelező feladatellátása a gyermekek nap-
kĺĺzbeni ellátása (bölcsődei ellátás). A JEB tagintézményeiben töľténő étkeztetés, valamint a
gyermekgondozás kdltségei az intézmény költségvetésében betervezésre kerültek, kĹil<ln
pénzĹigyi fedezetet nem igényelnek. Az EzĹistfenyő Gondozőhaz ellátottjainak tekintetében a
nyeľsanyagnoľma emelése szfüséges a JEB vezetője áIta|feltáłt indokok a|apjźn. Atervezetl
nyersanyag költség: 944,88,- Ftlfolĺap (bruttó I.200,- Ft/fólnap). A tervezett emelés: bruttó
2I0,-Ft,21%o-os.165,35Ftx21fii x 365 nap: |.267.4O8,-Ft+ 342.200,- Ft Afa: össze-
sen: l.609.608,- Ft. Az emelés miatt a JEB költségvetésének bevételi és kiadási e|oirźnyzatá-
nak emelése indokolt, míg a JSZSZGYK Gondozőhźz kiadási e|oirányzatiĺnak emelése,
melynek fedezetéiil javasolt a működési általanos taľtalékot meg|eltĺlni.

Az önköltség a|atti ťĺzetendő térítési díjjakkal az onkormźnyzat krlzvetett támogatást nyijt a
fenti szolgáltatásokat igénybevevőknek.

Iv. JogszabáIyiktiľnyezet
A Képviselő-testiilet hatáskĺjre Magyaľoľszág he|yi önkoľmĺányzatairő| sző|ő 20|I. évi
CLXxxx. törvény 23. $ (5) 11., 1la. pontjában, 41. $ (6) bekezdésébeĺ,42. $ l. pontjában
(a továbbiakban: Mötv.), aszociá|is igazgatásróI és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt) 62. s Q) bekezdéséberl,a92. $ (1) bekezdés a) pontjában és (2)
bekezdésében' a gyęÍTnękek védelméről és a gyámugyi igazgatásról szőIő 1997. évi X)Cil.
tĺĺľvény 2|ĺC s 0)'29. $ (1)' 94. $ bekezdéseiben és a személyes gondoskodást nýjtó gyer-
mekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások téľítési díjaről' és az igényléstikhöz
felhasználhatőbízoĺyítékolaól sző|ő 3281201l. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. $-ában foglal-
takon alapul. Az Mötv. 50. $-a a|apjźn a rendeletalkotáshoz minősített szavazattobbség szfü-
séges, a 1 1 1. $ (2) bekezdés szerint a helyi ĺinkormányzat az éves kĺjltségvetéséből bínositja a
törvényb en me ghatáľ o zott kĺitelező, valamint ö nként v á||alt feladatait.
Az Sn.. 12 1 . $- a a|apján az e||źttási szerződés tarta|mát a felek szabadon á||apitjek meg. A
szerződés idotartana 5 évnél nem lehet kevesebb. Az Sn.. 120. $, I22. s a|apjźn a helyi ön-
kormźnyzat Képviselő-testülete az e||átési szeruődés megkötését, a szerzodés módosítását,
illetve megsziintetését nem nlhźnhatja át.

Kérjiik a Tisztelt Képviselő-testtiletet az a|źhbihatálrozatijavaslat, valamint a mellékelt ľende-
Iet-terv ezetek e l fo gad ásár a.

,- ,; i;

onkiiltség

ellátottak szźlma I0 fő (szerződésekkel) 7 fő kzerzodések nélkül)
gondozási napok szánal év 3650 f555

egy gondozási nap 11.715,- Ft 16.735-Ft

egy főre jutó önköltséýév 4.275.975,- Ft 6.108.275,-Ft

összes költség 42.758.000,- Fr 42.758.000,- Fr



Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

|.2017. évben az iskolai sziinidei gyermekétkeztetést a nyĺáľi szĹinetben 55 napta
(2017.06.|6-20|7.08,31. közötti időszakban) ., atavaszi, oszi és téli szĹinetben a tanév
rendjéhez igazođőan sztinetenként az adott tanítási szĹinet időtartamáľa eső munkanapokon
biztosítja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201-7. mĺíľcius 09.

2. 2017. évben a szĹinidei gyeľmekétkeztetés helyszínének bĺjlcsődei sziinidőre a Józsefuĺáľosi
Egyesített Ęölcsőde székhelyét (1083 Bp., Szigetvári u. 1.), óvodai sztinidőľe a Napraforgó
Egyesített ovoda székhelyét (1084 Bp., Tolnai L u. 7-9.), iskolai sztinidőre a Lakatos
Menyhért Altalános Iskola és GimnĺŁiumot (1086 Budapest, Baueľ Sandor u. 6-8.) jelĺili
ki.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|7. mĺáľcius 09.

3. felkéri a Józsefulírosi Egyesített Bĺjlcsődék vezetőjét a bolcsődei sztinet, a Józsefuaľosi
Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont vezetójétazővodai és az iskolai sztinidei
étkezteté s sel kapc s o lato s feladatok eIlátásar a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7 . maľcius 09.

4. a) a Józsefüaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ Ezüstfenyő Gondozőhźn
(1087 Bp. Kerepesi tlt29la) ellátottjainak élelmezési nyersanyagnormáját20|7. január 1.

napj ától nettő 9 44'88,- F tl fó l nap' bruttó I .200'- F tl fő l nap ö sszegben hatźtozza meg.

b) u a) pontban foglaltak miatt a Józsęfuiíľosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _
kötelező feladat - bevételi mfüödési bevétel és kiadás dologi eloirényzatźń I.609,6 e Ft-tal
megemeli.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Köz-
pont 40106 cím _ kötelező feladat _ múködési finanszírozási bevéte|i e|őirźnyzatĺán belül
az irényítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźlrn,|źn tĺiľténő jőváirása
előfuźnyzatźú és a kiadás dologi e|őirźnyzatan belül a vásaľolt élelmezés e|őirźnyzatát brut-
tő I.609,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg az onkorményzat 11107-01 cím mfüö-
dési cél és általrános taľtalékon belu| az általános taľtalék _ kĺjtelező feladat - eLőírźnyzatá-
rőI | .609 ,6 e Ft-ot átcsoportos ít a I| 1 08-02 cím - kc}telező feladat - mfüödési finanszíro-
zási kiadáson belül az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása elői-
tányzatára.

d) az a) és c) pontban foglaltak miatt a következő évek költségvetésének teľhére tartós mű-
ködési kötelezettségetvá||al, melynek jelenlegi összege bruttó 1.609,6 e Ft.
Felelős: polgáľmester
Hataido : 20 17 . miírcius 09.
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5. felkéľi a polgĺírmestert, hogy a f017. évi költségvetési rendelet ktivetkező módosításánál,
valamint a következő évek koltségvetésének tervezéséné| ahatfuozat 4. pontjéban foglalta-
kat vegye Íigyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a 2017. évi költsegvetési rendelet kĺivetkező módosítása, kĺivetkező évek kĺilt.
ségvetésen ek tervezése

6. a Jőzsefvaľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ által nffitott gyermekek
átmenęti otthoni ellátás intézményi téľítési díj összegét 2017. ápľilis 01. napjátót 6.182.- Ft
ö ssze gben hatźlr o zza me g,

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: f0I7. miáľcius 09.

7. Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefuaľosi onkotmtnyzat a Belviáľos-Lipótvĺíľos Bu-
dapest Főváros V. Kerület onkoľmanyzatáva| 2017. május 01. napjától, Budapest Fővá.
ros VI. Keľiilet Terézváros onkormányzatával2017. november 01. napjátó|hatérozott 5
éves időtaľtamta 2022. december 3I. napjáíg tartő idótaĺarĺlra e||átźlsi szerződést kĺjt
személyes gondoskodás keretébe tartoző gyeľmekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti
gondozása céljából. A szęrzoďés tárgyát képező szolgá|tatás díja:
a) évi készenléti díjként: 1.100.000,- Ft/fo
b) napi téľítési díjként: 1.650,- Ft/fő
c) napi térítési đíj, a szerződésben meghatározot1 férohe|ysztm feletti igény esetén:

3.200,-Ftlfő.

Felelős: polgĺírmester
Hatźrĺdő 2017 . maľcius 09.

8. fe|hata|mazza apo|gźtrmesteľt ahatátozat7. pontja szerinti szerződések a|áírására.

Felelős: polgríľmesteľ
Hatźridő: 2017 . maľcius 09.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humĺánszo|gá|tatási Ügyosztály Human-
kapcsolati lroda, PénzĹigyi IJgyosztáIy, Jőzsefrĺźnosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Kĺizpont, Józsefu iíľo si Egyesített Btilcsődék'

Budapest, 2oł.ł*q{ci

ď

^i_
ś'ĺł- Td{,{

esteľ
Sántha Péteľné
alpolgármester

T<lrvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából (

*k,oM%'ry-dr.M{szźn Erika I

a|jegyző l

,'ĺ

.i"'
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1. Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Onko rmńnyzat Képviselő.
testiiletének

. . ... ĺ2017 . (. . . ..) tinko rmány zati ľendelete

egyes tinkoľmányzati ľendeletek módosításáról

. Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az A|aptor-] yény 32. cikk (2) bekezdésében meghatátrozott eredeti jogalkotói hatáskörébęn, az Alaptöľ-

. :ény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźrozott feladatkörében eljźlĺva, a szociális
igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló |993. évi III' törvény 62. s Q) bekezdésében, a92.
$ (1) bekezđésében, a gyermekek védelméről és gyámiigyi igazgatásről szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 29. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apján

a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiról és a téľítési díj fizetés
kiitelezettségrő| sző|ő 2ll2011. (Iv.12.) iinkoľmányzati ľendelet módosítása

1. $ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a téľítési díj f,rzetés
kĺjtelezettségĺől szóló 2ll20l1. (IV.12.) önkormanyzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.
męlléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. $ A Rendelet 2. melléklete helyébe e renđelet 2. melléklete lép.

3. $ A Rendelet 4. melléklete helyébe e ľendelet 3. melléklete lép.

4. $ A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

2. A biilcsődei téľítési díjakľól szóiő |312012. (n.n) iinkoľmányzati ľendelet mĺódosításáľó|

5.$ A bĺjlcsődei térítési díjakról szó|ó |3/20|2.(II,f3.) önkormányzati rendelet 4.s (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A bölcsődei ellótás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja 4.816,- Fffi/nap.,,

3. Zárő rendelkezések

6. $ E rendelet 2017. ápńlis 1. napjĺĺn lép hatályba és a hatá|yba lépését kĺjvető naponhatá-
lyát veszti.

Budapest, 2017. március ....

Danada-Rimĺín Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester
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]. melléklet ...... /2017' (..'..) onkormónyzati rendelethez
F.IZETENDŐ rľľÉznłÉľyr ľnnÍľÉsl DÍJ

nľxnzľnľÉsnormál. diétás

jĺivedelem alsó hataľa,mely az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb cisszegének oń-a

jövedelem felső hataľa,
mely az öregségi nyug-

díj mindenkori legkisebb
összegének %o-a

alapdíj (helyben
fogyasztás esetén)

Ftlfőladag

Hétfotől-
vasámaois

0% 0% 0

jYo + I forint r06% 15

I06Yofelett 140%-is 35

l40oÁ felett I60%-ís 50

160%ofelett 17S%o-is 70

|75oÁ felett 193%-is 100

|93%ofelďt 203%-is 135

203%o felett 21D%-is 170

2llYofelett 220%-is 205

220%ofelett 2280Á-is 240

2280Á fe|ętt 237%o-is! 270

237%ofelett 245%-is 305

245Yo felett 253Yo-ís' 340

253%o fe|ętt 262%o-is 375

262%o felett 272%o-is 4r0

2720Á fe|ett 280%o-is 440

280%o ťe|ett 289%-is: 47s

2890Áfelętt 299%-ie 510

298%o felett 307%-is 545

307%o felett 31S%o-is. 580

3I5oÁ fe|ett 324oÁ-is 610

324%ofelett 333%-is 645

333%o fe ett 680

Alapdíjon felüli

száil.í ;ási kti

csomagoláslfł5lnap

Ft

száIlítási hely/nap

Ft

81,- Ft 64.- Ft

11
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jövedelem alsőhatára/
öregségi nyugdíj minden-
koľi legkisebb ĺĺsszegének

oÁ-a

j övedelem felső hatar aJ
öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ösz-

szesénekyo-a térítési đíi l őra

0 0 0

0 oÁ fe|ett 106%-is 20

106%o felett 140%-is 40

140%o felett |75%-ís 80

l75Yo felett 193%-is r20

I93Yo feLett 2030Á-is' r60

203%o felett 21O%-is 200

2IlYo felett 220%-is 23s

2200Á fe|eÍt 2280Á.is 275

228%o felett 237oÁ-is 3r5

237Yo feletl 245%-is 355

245Yo felett 254%-is 39s

253o/o felett 262%-is 435

262%o feletÍ 272%-is. 475

272Yo felett 28OYo-ís 515

2800Á fę|ett 289%-is 555

289Yo felett f9\%-is 595

2980Á felett 307%o-ís 630

307Yo felett 31SYo-is 670

315%o felett 324%o-is 710

3240Á fe|ętt 333%-is 750

333%o felett 790

FIZETENDo rľľBzľĺÉľĺn ľnnÍrnsl DÍJ ĺlÄzl
sncÍľsncľrÚĺľÁs

H dzi s e g íts é g ny ĺij t ús s zo lg d lt atá s ö n k ii lts é g e 2. 9 6 3,- Ft/g o ndo zds í ó r a.
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3. melłéklet ...... /20]7 (,.. ) önkormónyzatirendeĺethez

sZEI\I\rEDnr,yľnľBGEK, F'oGYATÉros SZEMELYEK NAPPALI ELLÁTÁSA
KERETEBEN IGÉN.YBE vETT ľľxľzÉs UTÁN FIZETENuo rľľÉzMÉI\rI.I

ľÉnÍľnsl DÍJ

[-.. , .a

13

j övedelem alső határa, me|y az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének oń-a

jövedelem felső hatĺíra,
me|y az öregségi nyug-

díj mindenkori legkisebb
osszęséĺekoÁ-a

reggeli téľítési
díja/fő/nap

ebéd aIapdíj
(helyben fogyasz-

tás esetén)
Ft/főlađas'

0% 0% 0 0

0%o + l forint r06% a
J 15

106%ofelefi |40oÁ.ip 5 35

I40Yo felett 160%-is I 50

160%ofelett 175%-is tl 70

175%o felett 193%-is I6 100

I93oÁ fe|ett 203%-is. 21 135

203%o felett 21jYo-is 27 170

2lI%o felett 220%-is 32 20s

2200Á fe|ett 228%-ie 37 f40

228Yo felett f37%o-is 43 270

237%o feletl 245%-is 48 305

245Yo felett 253%-is 54 340

2530Á felett 262%-is 59 375

26fYo felett 272%-is 64 4r0

272%o felett 280%-is 70 440

2800Á fe|ett 289%o-is 75 475

289%o felett 29l%-is 80 510

298o/o felett 307%o-ís 86 545

307%o felett 31S%o-is 91 580

315%o felett 324%o-íp 96 610

3240Á fe|et| 333Yo-is 102 64s

333o/o felett r07 680

A reggelí önktiltsége l48,6,- Ft/fő/nap, ebéd tinktiltsége I.382,- Ft/fő/nap.



4. melléklet ,..... /20]7. (.....) ankormónyzati rendelethez

EGYEB sZoLGÁLTATÁsoK UTÁN FIZETENDo ľÉnÍľÉsl DÍJAK
egy főre jutĺó jiivedelem

alsó és Íe|sőhatáralBt] az
öľegségi nyugdíj minden-
koľi legkisebb összegének

"Á-a

fodľász

Ft/őra

pedĺkűľ

Fťalkalom

gyogy-

masszőr

Fťalkalom

gyogy-

toľna

FťaIkalom

0-106%-is 0 0 0 0

106% felett 140%o-iu 25 25 25 30

|40% fe|ett |75%o-íc 50 50 50 65

l75% felętt |93Yo-is 10s 105 105 125

I93% fę|ett2|0%o-is 160 160 160 190

2I0% feIettZ}&oÁ-is 210 210 210 2s0

228% felett245%o-is 265 26s 265 315

245% fe|ettŻS3oÁ-iu 315 315 315 380

253% felett260%o-is 370 370 370 440

260% felett267%o-is 420 420 420 505

268% fe|ett266oÁ-is 475 475 475 565

266% felett1SDYo-is 530 530 s30 630

280% felett}SSYo-is. s80 s80 580 695

288% felett295%o-is. 63s 635 635 755

295% fe|ett302%o-ís 68s 685 685 820

302% felett 3l2oÁ-ic 740 740 740 880

312% felett322%o-is 790 790 790 945

322% fe|ett333o/o-ís. 84s 845 845 1010

333% felett344%o-is 895 895 895 1070

344% fe|ett 354oÁ-is 9s0 950 950 1 13s

354% felett357%o-is 1000 1000 1000 I 195

357 oÁ fe|ett 1055 10s5 1055 r260

A fodrász, pedikűr, gyógymasszás, gyógýorna szo|gtitatást ahźr;i segítségnýjtást, nappali ellátást és
az źfimeneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodľász, pedikűr, szo|gźitatást igénybe
vevő ellátott atźtb|ázatbanmeghatározott térítési díj megfizetésére kötelezett, függetlenul az igénybe-
vétel helyszínétől. A Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormányzatközigazgatásiterüle-
tén élő, ott lakó- vagy tartőzkodási hellyel rendelkező házi segítségnyujtást' nappali ellátást és az át-
meneti otthont igénybe vevő ellátottak a győgymasszázs és gyógytorna szo|gá|tatást térítésmentesen
vehetik igénybe, egyéb esetben a táblázatban meghatározott téritési díj megfizetésére kötelezett. A
fodľászat esetében aszo|gá|tatás időtartama: férfi hajvágás fel óra, női hajvágás+szárítźs I óľa, festés 1
őra(a szükséges kellékeket aze||átoÍtnak kell megvásárolnia), dauer 1,5 óra (a szükséges kellékeketaz
ellátottnak kell megvásárolnia). A gyógymasszás kezelés időtartama alkalmanként 20-45 perc. A
gyógýornakeze|és időtartama - a beteg źi|apotźúő| fuggően - 20-45 perc,

E gy é b s zo l g lÍ lt atás o k ö n k ö lts é g e I. 3 2 4,- Ft/al k alo mńÍ r a
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Egyes iinkoľmányzatĺ ľendeletek mĺídosításáľól

ľendelet mĺídosításáról szólĺĎ .....12017. (....) tinkormányzatiľendelet ĺndokolása

1. Altalános ĺndokolás

A módosító rendelet a következők szerint vźútoztat a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások foľmáiról és a térítési dij ťĺzetési kĺjtelezettségről sző|ő 2|12011. (tV.12.) önkor.
mény zati rendelet j elenle gi szab á,|y ain.

az l-4. $-hoz

A módosítás indoka, hogy az ęgyes szolgźtltatások vonatkozásábalmeghatźrozásra keľülnek a
20|7. évi tinköltségek cĺsszegei.

az 5. $-hoz
A módosítás indoka, hogy a 2017. évre vonatkoző szolgá|tatási önk<iltség szĺámítźs alapján a
bölcsődei ellátás keretében nyujtott goĺdozás intézményi térítési đíja 4.816,- Ftlfólnap i)sz-
szegre váItozík.

a 6. $-hoz

Jogtechnik ai zźlrő ľenđelkezés.

,1ĺtl
.ĺ r:.;: ,",í'./ ;.i ',,.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP

egyes ĺinkoľmanyzati rendeletek módosításaľól szóló .. ..120|7. (.....) önkormányzati rende-
lethez

l.. Táľsadalmi hatások

A jelenlegi ellátások további biztosítása.

2. Gazdasági' kiiltségvetési hatások

A rendelet megalkotásáva| az önkoľmányzatŁjadásai a korábbiakhoz képest emelkędnek.

3. Kiiľnyezeti és egészségii gyi kiivetkezmények

A ľendeletben foglaltak végrehajtásanak kömyezetre gyakorolt hatźsa, illetve egészségügyi
kcĺvetkezménye nincs.

4. Adminis ztr atív terh eket befolyásoló hatás ok

A rendelet megalkotásáva| az admirusztrációs terhek növekedése nem vaľható.

5. A jogszabáiy megalkotásának szükségessége, z jogalkotás elmaľadásának váľható
következményei

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺő| sző|ő 1993. évi III. törvénynek való megfele-
lés.

6. A jogszabá|y a|ka|mazálsához szükséges személyĺo szervezeti, táľgyi és pénzügyi felté.
telek

A jogszabá|y alka|mazásźłloz szfüséges személyi, szervezeti, targyi feltételek nem változnak,
apéĺlnigyi feltételek az önkormányzat adott évi kciltségvetésében biztosítottak.

/t

i/'
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EREDETI RENDELET MODOSITASI JAVASLAT

A szeméIyes gondoskodást nyrlijtó szociális ellá. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá.
. tálsok formáiľól és a térítési díj fizetés kiitele. tások foľmáĺľól és a térítési díj Íizetés kiitele-.. zettségről szől'ő2112011. (ry.12.) tinkoľmányza. zettségrő|sző|ő21l2011. Gv.12.) iinkoľmányza-

tĺ ľendelet ti ľendelet módosítása

' 1. mellék]et l. melléklet
(módosítással érintett szövegrész) (módosítással éľintett szövegľész)

:. Az étkezés ĺinkĺiltsége I.572,-Ftlfolnap. Azétkezés ĺinkĺiltsége 1.382,-Ft/fólnap,

2. melléklet 2. melléklet
(módosítással érintett szövegrész) (módosítással éľintett szĺĺvegľész)

Hazi segítségnyújtás szo|gá|tatźts ĺjnkĺjltsége Házi segítségnffitás szo|gá|tatás önköltsége
2.808,- Ft/gondozási őra. 2.963,- Ftlgoĺdozási óľa.

4. melléklet 4. melléklet
(módosítással érintett szovegtész) (módosítással érintett sz<ivegľész)

A ľeggeli önkciltsége 152,2,- Ftlfőlnap, ebéd ön- A reggeli önköltsége |48,6,- Ftlfőlnap, ebéd ön-
költsége l.57f,-Ft/főlnap. költsége |.382,-Ft/folnap.

6. melléklet 6. melléklet
(módosítássalérintett szövegrész) (módosítással érintett szövegrész)

. Egyéb szolgáltatások önkdltsége 1.318,. Egyéb szolgáltatások ĺinkĺiltsége |.324,-,' FtJalkalom/óra Fťalkalom/óľa

:

; Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefoárosi Budapest Főváľos YIII. kerĺilet Józsefváľosi
l onkoľmányzat Képviselő.testĺĺIetének onkormányzatKépviselő-testületének

1312012. (II.23.) łinkoľmányzatÍ ľendelete 1312012. (II.23.) tinkoľmányzatĺ ľendelet módo.
a biilcsődei térítési díjakľól sítása

a btilcsődeĺ téľítési díjakľól

4. $ (1) A bölcsődei ellátás keľetében nffitott 4.$ (1) A btjlcsődei ellátás keretében nyújtott gon-
gondozás intézméĺyi térítési díja 2.965,- dozásintézményitérítési díja4.8l6,-Ftlfólnap.

l Ftlfőlnap.

/)
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