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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Embeľi Eľőfoľľás Bwottságvéleményezi

Tisztelt Képviselő.testůilet!

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ĺsmertetése
A Budapest Józsefuarosi onkoľményzat évről évre kedvezményes feltételek mellett biĺosít
erdei iskolai tźlborozási lehetőséget a kerülęti iskolások, óvodások szélmfua Magyaľkúton. A
tźlboroztatásí lehetőségeken kí\,iil számos ĺinkoľmányzati intézłnény is kedvezményes
lehetőséget kapott a Magyarkúti tábor haszná|atźna. A Budapest Fővaros VIII. kerĹilet
Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletének 10/2015.(u.01.) önkormanyzati rendelete
(a továbbiakban: Rendelet) a pénzbe|i és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabá|yairől szóló ľendelete szerint,
tźtboroztatási támogatásra az onkormanyzat feĺlrÍartásźhan lévő vagy 2016. decembeľ 31-ig
á|ta|a mfüĺjdtetett oktatási-nevelési intézmény vezetőjének javaslata a|apjźn, az a szociá|isarl
rászorult gyermek jogosult, akj az onkormanyzat fenrfiartásában lévő vagy 2016. decembeľ
31-ig á|ta|a mfücjdtetett oktatási-nevelési intézménybe jtrő, vagy onkoľmĺínyzat
fenntartás áb an l évő gyermekj ó |éti intézmény e llátottj a.

Az ęrdei iskolai szezonbarl, több szülői je|zés érkęzętt az onkoľmányzathoz arľól, hogy a
kedvezmények ellenére anyagi okok miatt nem tudjak biztosítani gyeľmekfü szźlmára a
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Az önkormźnyzat stabil műkĺjdése és jő gazdálkodása lehetővé teszi, hogy a Magyaľkúti
táboľt igénybe vevők kedvezményezetti köre bővítésre és a tźlrnogatźlsi összeg n<jvelésre

keľiiljön 20|7. szeptember 01. napjától. A korábbi szabályokhoz képest a nem VIII. kerületi
állandó lakcímmelrendelkęző iskolások, óvodások is és a Biztos Kezdet Gyerekhrĺzat igénybe
vevő gyermekek, a gyeľmekek hozzátartozői, gytĄa is jogosulttá váIjanak a ttlboroztatźsi
támogatásra ugy, hogy a kedvezmény mértéke a korábbi 590 Ft/nap összeghez képest 3050
Fťnap összegľe emelkedik, ezzel atźtborozés (a szá||ás és a napi haromszoľi étkezés költsége)
ingyenessé vźůik az arra jogosu|tak számára annak érdekében, hogy anyagi nehézségek miatt
ne marađjanak ki gyermekek a magyaľkúti tábor aďta lehetőségekből.

Fentiekkel ĺisszefiiggésben a táboroztatásí támogatásra vonatkozó rendeleti előírások
felülvizsgálatra keľültek, a módosító javaslatot az előteqesztés melléklete tarta|mazza.

II. A beteľjesztés indoka
A dcintés meghozatalára a Képviselő-testiilet jogosult, tekintettel alľa, hogy települési
támogatásként kerül biztosításľa a kedvęzményes, illetve azíngyeĺes táboľozás.

III. A dtĺntés célja' pénzůigyi hatása
A döntés célja, hogy az onkormányzat atáborozásitźmogatźlsra jogosultak körét bővítse és a
támogatás <isszegét emelje 2017 . szeptember 1-jétől.

A Józsefuĺĺĺos Kĺjzĺjsségeiért Nonprofit Zrt. adatszo|gá|tatása a|apjźn 2016. évben a
Magyaľkúti tábor helyszínén a vendégéjszakák szźtIna összesen 2746 vo|t, mely 655 gyermek
tźlbotoztatását jelentette. Atérítési díjak cisszege | 620 e Ft volt.
2017. évben tervezetten 4 000 vendégéjszakźpa| kalkulálva 2011. április 30-ig a teljesiilt
vendégéjszakźk száma 1 145 és a térítési díjak összege 637 e Ft volt.
A vaľható |átogatői|étszźlm kevesebb, mint a 2017. évre tęrvezett, így ingyenesség esetén a
feladat e|Ittására aZrt. feďezetę a fel nem használt kompenzációból biĺosított.
A Zrt. 20|8. évre az eloző éves statisztikáit alapul véve, a vźrhatő vendégéjszakíkat 3000
vendégéjszakában hatźrozza meg, így vaľhatóan a kiesett kompenzáció ĺisszege | 770 e Ft
lesz.

A dĺjntés meghozata|apénzngyi fedezetet igényel' 20|7. évben afedezete biztosított,2018.
évtő| elozetes kcitelezettséget váIIaI az onkormźnyzat évente I 770 e Ft összegbery melynek
fedezeteként az onkormányzat saját bevételeit és az ađőbevételeit javasolom megjelölni.

IV. Jogszabályi kiirnyezet
A Képviselő-testület döntése a Magyaľország heIyi önkormanyzatairő| sző|ő 20|1. évi
CDooilX. törvény 107. $-án' a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993.
évi III. törvény 25. $ (3) bekezdés b) pontjan, 26. $.ábarĺ, 32. $ (3) bekezđésén' 45. $ (1)

bekezdésén alapul.

Fentiek alapján kérem az a|ábbi rendelet tervezet éshatźlrozati javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|.)2017. szeptember l-jétől minden az onkoľmźnyzat fenntartásában lévő vagy 20|6.
december 31-ig általa működtetett oktatási-nevelési intézménybe jfuő gyeľmek, vagy az
onkormányzat fenntaľtásában lévő gyeľmekjóléti intézmény ellátottja, vagy az
onkormrĺnyzat fenntaľtásában mfüödtetett Biztos Kezdet Gyerekdlźnat igénybe vevő
gyermek, a gyeľmekkel egyĺitt tttbotoző kĺjzeli hozzátartozói és gyźmja szźnnára -
települési tiímogatásként természetbeni juttatás formájában - ingyenesen biztosítja a
magyarkút i intézmény i tźlb ot oztatást.

Felelős: polgĺíľmester
Hatándő: 2017 . május 1 1.

2,) az l.) pontban foglaltak miatt a 2018. évi költségvetés és az azt kovetó évek
költségvetésének tęľhére _ ĺinként váIIaIt feladat - előzetes kötelezettséget vá||a| évente
t.770,O e Ft ĺisszegben, melynek fedezetéiil az onkoľmźnyzat saját mfüddési és

közhatalmi bevételeit j elĺili meg.

Fęlelős: polgármester
Hataľidő: 20|7. május 11.

3.) felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat20|8-tőI atngyévi költségvetések
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő : a tár gy évi költségvetések tęrvezése

A döntés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Józsefuaros Közöśségeiért Nonprofĺt Zrt.,
Pénzügyi Ügyosĺály' Humĺínszolgáltatási Ügyosĺály Családtámogatási Iroda

Budapest,2017. 
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Törvényességi ellenőrzés :
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az előteľj esztés melléklete

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testületének
. .... l20t7 . (. . ...) tinko rmányzati ľendelete

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtĺó szociális és

gyeľmekjóléti ellátások helyi szabályaĺľól szóló 10/2015. (III. 01.) tinkoľmányzati
rendelet módosításáról

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (f) bekezdésében meghatározott feladatk<irében e|járva, a szociális
igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. toľvény 25. $ (3) bekezdés b)
pontjában, 26. $-ában, 32. $ (3) bekezđésében, 45. $ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazás
a|apján a következőket rendeli el:

1. s A pénzbeLi és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és

gyeľmekjóléti ellátások helyi szabźt|yairól szóló 10l20I5. (III. 01.) <lnkoľmanyzati rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) 1. $-a az a|ábbi (7)bekezďéssel egésziil ki:

,,(7) Az (1) bekezdés ľendelkezéseit nem kell alka|mazru a 21. $ (3) bekezdésében
szab áIy o zott táno gatás e setéb en.''

2. s A Rendelet 21. $ helyébe a következő rendelkezésIép:

,,21. $ (1) A táborońatźlsi támogatásra a káptalanfiiredi intézményi táboroztatźs esetében az
onkoľmanyzat fenrfiartásában lévő vagy 2016. decembęr 31-ig á|ta|a mfüödtetett oktatási-
nevelési intézméĺy vezetőjének javaslata alapjan az a szociźtlisan rászorult gyeľmek jogosult,
al<l az onkormanyzat fenntaľtźsábarl lévő vagy 20116. december 3|-ig á|tala mfüödtetett
oktatásĹnevelési intézménybe jźx vagy onkormanyzat feĺlntartásában lévő gyermekjóléti
intézmény eLIátottja.

(2) Az (1) bekezdésben nyújtott támogatás méľtéke 840 Ft/főlĺap elő- és utószezonban és

1680 Ft/főlnap foszezonbarl, mely a szállás és a napi haromszori étkezés kĺiltségére
használható fel.

(3) A táboroztatési támogatásra a magyarkúti intézméĺyi táborcńatás esetében az
onkormányzat feĺlrÍartásában lévő vagy 2016. december 31-ig áIta|a mfüödtetett oktatási-
nevelési intézméĺy vezetőjének javaslata a|apjan az a gyetmek jogosult, aki
a.) az Önkoľmanyzat fenrltartźsźhan lévő vagy 20|6. december 3|-ig á|tala mfüödtetett
okÍatási-nevelési intézményb e jfu vagy
b) az onkormányzatfenriartásában lévő gyermekjóléti iĺtézméĺy e||átottjavagy
c.) az onkoľményzat fenntaľtásában mfücjdtetett Biztos Kezđet Gyerek.hźzat igénybe vevő
gyermek, valamint a gyermekkelegyütt tźlbotoző közeli hozzátartozói és gyámja.

(4) A (3) bekezdésben nyújtott támogatás ĺisszege a szá|Iás és a napi háromszori étkezés

költsége.

(5) A táboroztatźlsi támogatás kcizvetlenül a tábort tizemeltető gazdasági társaság részére
kompenzációként, utólagosan kerül megfizetésre, az onkormźnyzatta| megkötött kozszo|gti-
tatási szerződés keretében.



(6) A táboroztatźlsi támogatásra felhaszná|hatő keret intézmények ktjzĺjtti feIosztěsfuőI az
intézményv ezetok j av asl ata al apj an a po 1 gáľme ster dönt.''

3. $ E rendelet 20|7. szeptember l. napjan lép hatályba és hatályba lépését kĺjvető napon
}ratá|vźft veszti.

Budapest, 2017.május ...

Danada.Rimán Edina
jegyzo

Dľ. Kocsis Máté
polgĺíľmester



a pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtĺi szociális és

gyeľmekjĺĎléti ellátások helyi szabályairĺil szóló 10120|5. (III. 01.) tinkoľmányzati
ľendelet módosításáľól szĺilĺó .....12017. (....) önkoľmányzati rendelet indokolása

1. Általános indokolás

Az cinkormźnyzat stabil mfüödése és jő gazđálkodása lehetővé teszi, hogy a Magyarkúti
táboľt igénybe vevők kedvezményezetĺi köľe bővítésľe és a tźtmogatási ĺisszeg nĺivelésre
keriiljon 20|7 . szeptembeľ 01. napjától.

2. Részletes indokolás

az1. $-hoz

A Szociális rendelęt személvi hatálvĺáľa és alka|mazźsi körére vonatkozóan tartalmaz
rendelkezéseket.

a2. $-hoz

A tźlborońatási támogatás jogosultsági feltételeit tarta|mazza. A korábbi szabályokhoz képest

a nem VIII. kerületi állandó lakcímmel rendelkęző iskolások, óvodások is és a Biaos Kezdet
Gyeľekházat igénybe vevő gyermekek, illetve hozzátartozői, gyźtĄa is jogosulttá válik a

tábotoztatási támogatásľa. A támogatás összege a szźl||ás és a napi hĺĺromszori étkęzés
kĺiltsége, így az anyagi nehézségekkel küzdő családok gyeľmekei sem maľadnak ki a
magyarkúti tábor adta lehętőségekből.

a 3. $-hoz

Ahatá|ybaléptetőéshatźllryźúvesńőrendelkezésttartalmazza.
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a pénzbeLi és természetbeni, vďamint a személyes gondoskodást nýjtó szociális és
gyeľmekjóléti ellátások helyi szabźtllyairól szóló |0120|5. (III. 01.) ĺinkoľmányzati rendelet
módosításĺáľól szóló , . ...l20I1 . (. . ..) önkoľményzati rendelethęz

l.. Táľsadalmi hatások
Az, elsődleges cél a rendeletben szabá|yozott Magyarkúton megvalósuló táboroztatás
ingyenessé tételę, hogy a család költségvetését ne terhelje meg a gyeľmek tábotozása.

2. Gazdasálgi' ktiltségvetési hatások
A rendelet megalkotásával az önkoľmĺínyzat szociá|is jellegű kiadásai a korábbiakhoz képest
emelkednek, tekintettel arra, hogy a Magyarlniton megvalósuló táboroztatás költségét az
onkorman y zat telj es méľtékbęn átv á|ta\1 a.

3. Kii ľnyezeti és e gészs é gůĺ gyi kiivetkezm ények
A rendeletben foglaltak végrehajtásanak kdľnyezettę gyakorolt hatása, illefue egészségĹigyi
kĺlvetkezménye nincs.

4. Admini sztr atív terheket b efolyásoló hatás o k
A rendelet megalkotásáva| az adminisztľációs terhek csĺjkkenése nem váľható.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
kiivetkezményei
Inđokolttá vźit a teleptilési tĺámogatási típus módosítása annak éľdekében, hogy az
önkoľmlínyzati segítséget a jogosultak a korábbiaknál nagyobb méľtékben fudjak igénybe
venni.

6. A jogszabá|y alkalmazásálhoz szükséges személyĺ, szewezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabá|y a|ka|mazástůloz szfüséges személyi, szervezeti, targyí feltételek vá|toznak, a
pérungyí feltételek az önkoľmźnyzat adott évi költségvetésében biztosítottak.

|.í'+



a pénzbeli és természetbeni, valamĺnt a
személyes gondoskodást nyújtó szocĺális és
gyeľmekjóléti ellátások helyĺ szabályaiľĺól

szőlő 10 12015. (III. 0|..) tinkorm ányzati
ľendelet

a pénzbelĺ és természetbenin valamint a
személyes gondoskodást nyújtĺi szociális és
gyeľmekjóléti ellátások helyi szabályaĺľól

sző/iő |0ĺ2015. (III. 01.) tĺnkoľmányzati
ľendelet módosításáról

1. $ (1) A rendelet hatálya kiteľjed a
Budapest VIII. keľiilet kozígazgatási
teľiiletén é1ő és ott bejelentett lakóhellyel
v agy tartőzkodási hellyel rendelkező :

a) magy ar állampol gaľolaa,
b) bevandoroltakra és letelepedettelľe,
c) hontalanokľa,
d) a magyar hatóság által menękiiltként vagy

oltalmazottként elismeľt személyekľe.

(2) A rende|ethatáIya a szociális igazgatásrő|
és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. $ (1)
bekęzdésében meghatfuozott ellátások
tekintetében a rendelet 1. $ (1) bekezdésben
foglaltakon tulmenően kiteľjed az Elxőpai
Szociális KaÍtát megeľősítő oľszágoknak
Magyarcrszág területén jogszenĺen
tartőzkodő állampolgaľaira is, ha az ellátás
hianya a rászoruló éIetét, testi épségét
veszé|yeńeti.

(3) A ľendelet hatálya kiterjed az Sú..3. $ (3)
bekezdésében) a gyeľmekek védelméről és
gyámügyi igazgatźsről szóló 1997. évi
)o(K. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. $
( 1 ) bekezdésében meghatáĺozottakľa.

(4) A rendelet hatá|ya kiteľjed a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a
Budapest Fővaľos VIII. keľiilęt Józsefuaľosi
onkoľmányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) áIta| alapított és fenntaľtott
személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjó|éti intézményekĺe és az azok á|taI
nýjtott ellátásokĺa, valamint aZ (1)
bekezdésben meghatározotr. személyeken
klvlll az onkormany zat más önkormány zatta|
kötött ellátási szęrződése a|apján a Budapest
Vn. keľületében ellátásban részesülő
személyekľe.
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(7) Az (1) bekezdés rendelkezésęít nem kell
alkalmazni a 2|. $ (3) bekezdésében
szab áIy ozott tźlmo gatás e setében.''

21. $ (1) A táboľoztatási támogatásta a
káptalanfiiredi intézményi tźlboroztatás
esetében az onkoľmányzat fenntartásában
lévő vagy 20|6. december 31-ig á|tala
mfüödtętett oktatásĹnevelési irftézĺlény
vezetőjének javaslata a|apjźn az a szocíźtlisarl
rászorult gyeľmek jogosult, aki az
onkoľmanyzat fenntartásában lévő vagy
f0|6, decembeľ 31-ig á|taIa mfüĺjdtetett
oktatási-nevelési iĺtézméĺybe jár Yagy
onkoľmanyzat fenntartásában lévő
gyermekj ó l étí íntézÍnény ellátottj a.

(2) Az (1) bekezdésben nytijtott támogatás
mértéke 840 Ftlfőlrlap elő- és utószezonban
és 1680 Ft/főlnap foszezoĺban. mely a
szá||ás és a napi haromszori étkezés
kĺiltségére használható fel.

(3) A táboroztatási tźlmogatásra a
magyarkút i intézméĺy i táb or o ztatás e s etéb en

az onkormányzat fenntaľtásában lévő vagy
2016. december 31-ig á|ta|a mfüödtetett
oktatásĹnevelési íntézmény vezetőjének
j avaslata a|apján az a gy eÍmek j ogosult, aki
a.) az onkoľmányzat fenntartásában lévő
vagy 2016. december 31-ig áIta|a

mfüĺjdtętett oktatási-nevelési intézménybe
ját vagy
b.) az Önkoľmányzat fenntaľtásában lévő

ióléti i ellátottia v

(5) A rendelęt hatá|ya kiteľjed a pénzbeli és
természetbeni ellátások, valamint a
személyes gondoskodást nyujtó ellátások
tekintetében az onkormźnyzat áItaI alapított
gazdasági tarsaságokra, valamint az
onkoľmányzat fenntaľtásában vagy
műkĺjdtetésében lévő intézményekľe.

(6) A rendelet 231A. $-a kiterjed az
onkormányzat tulajđonában lévő lakás
bérlőjére, jogcímnélkiili haszĺá|őjára,
fiiggetlenül a bérlő vagy jogcímnélküli
lakáshasználó lakóhelvétől.

2|. s (1) A táboroztatási támogatásra az
onkoľmányzat fenntartásában lévő vagy
20|6. december 3l-ig áItala múködtetett
oktatásĹnevelési iĺtézmény vezetőjének
javaslata a\apjan az a szociálisan rászorult
gyermek jogosult, aki az onkormźnyzat
fenntaľtásában lévő vagy 2016. december 31-
ig áIta|a mfüödtetett oktatási-nevelési
íntézméĺybe jfu vagy Önkormĺĺnyzat
fęnntaĺtásában lévő gyermekj óLéti intézmény
ellátottja, a káptalanfiiređi és magyaĺkúti
1ntezÍnenyl
éľdekében.

tźtboroztatźls binosítása

(2) Az intézméĺyvezető az (1) bekezdés
szerinti javasIatát a gyermek szociális
helyzetének, intézményben nyújtott
magatartásźnak, a gyermeket tanító
pedagógusok véleményének
Íigyelembevételével teszi meg'

(3) A táboroztatźlsi támogatás közvetlenül a
táboľt üzemeltető gazdasági társaság
szźtm|Ąźra utólagosan keľül źfiúalásra,
részletes beszámoló és számlamásolat
ellenében.

(4) A táborcńatási támogatásra
felhasználható keret intézmények kĺjzötti
felosztásáľ őI az intézmérĺyv ezetők jav as|ata
a|apjźn a polgármester dĺjnt.

,fu,



c') az onkormáĺyzat múködtetésében lévő
Biztos Kezdet Gyerek<házat igénybe vevo
gyeľmek, valamint a gyeľmekkel egyĹitt
tźtboroző közeli hozzźiartozói és gyámja.

(4) A (3) bekezdésben nýjtott támogatás
összege a szźil'ás és a napi háromszori
étkezés k<iltsége.

(5) A táborońatási támogatás közvetlenül a

táboľt üzemeltető gazdasági tĺĺrsaság részére
kompenzációként, utólagosan kerül
megfizetés Íe ) az Önkormĺíny zattaI megkötĺitt
kizszolgáItatási szer ző dé s keretében.

(6) A tábor ońatási tźmo gatásta
felhasználható keret irtézmény ek közötti
felosztásáró| az intézményvezetők j avaslata
a|apján a polgáľmestęľ dĺĺnt

"uľo


