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T6rgy: Javaslat a szociilLlis szolgiiltatAsok6l, a szem6lyes

gondoskod6s keretdbe lartoz6 gyermekj6ldti
atapelkitrisok6l 6s a szoci6lpolitikai kerekasaalr6l
sz6l6 rendelet m6dositiisiir6l sz6l6 rendelet
megalkotdsrira

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pvisel6+estiilet6nek a szociiilis

szolg6ltatiisokr6l, a szem6lyes gondoskodiis keret6be tartoz6 gyermekj6ldti alapelldtrisokrol ds a

szoci6lpolitikai kerekasaalr6l sz6l6 9i2010. (lll. 29.) cinkormiinyzati rendelete (tovdbbiakban:

Rendetet) tartalmazza a bdlcs<idei ell6trisra 6s szolgiiltatrisokra, valamint a m6s tipusri szocirilis

ell6t6soka vonatkoz6 tdr(tdsi dijakat.

A szocidlis int6zm6nyekben alkalmazand6 t6rit6si dijak meghatriroz6s6r6l sz6l6 jogszab6lyi

el6irrisoknak megfelel6en minden 6vben sziiks6ges a szocirilis alapszolgiiltat6sok 6s intdzm6nyi

szakell6tiisok ig6nybev6tel6re vonatkoz6 tdritdsi dijak attekint6se 6s tiirgydvre tdrtdn<i

meg6llapitiisa.

A szocidlis igazgat6sr6l ds szoci6lis elkit6sokr6l szol6 1993.6vi III. tdrvdny (toviibbiakban

Szw.) I15. $ (l) bekezd6se szerint:

,,Az intdzminyi tdritdsi dij a szemdlyes gondoskodris kArdbe tartozti szociitlis elldtdsok

ellendrtdkekint megdllapitott i)sszeg (a lovdbbiakban: inttzmdnyi tdritdsi dij1. Az intdzminyi

tdr{tdsi dijot a.fenntart6 tdrgydv dprilis l-jtig dllapitja meg. Az intizminyi tdritisi dij dsszege nem

haladhatja meg a sx,olgtiltatdsi nkiiltsigel, Az intdzminyi tdritdsi dij dv kdzben egy all<.tlommul,

timogololl lakhatits esetdben kdt alkalommal korrigalhat6. "

A (2) bekezd6s drtelmdben:

,,A kirelezett dltal fizetendd tdritdsi dij \sszegdt (ct tovabbiokban: szemdlyi tdritdsi dij) az

intdzminyvezet6 lanla Asszegben atlapitja meg, ds arrdl qz ellatdst igdnyl1t a megdllapodds

megkArisekor irdsban tdjdkoztatja. A szemdlyi tdritdsi dij nem haladhatja meg az intdzmdnyi

tiritdsi dij asszegdt. "

ASztv.92lB. $ (1) bekezdds a) pontja szerint:

,,A szemdlyes gondoskoddst nyrtjd szocidlis intizmdny dllami fenntart6ja konkrdt osszegben

meghatdrozza az intdzminyi Gritdsi dijat."

Fenti jogszabrilyi hivatkozas 6rtelm6ben az int6zm6nyi t6rit6si dij a szem6lyes gondoskodris k6r6be

tartoz6 szoci6[is elliit6sok ellendrt6kek6nt me grillapitott dsszeg.

A t6rit6si dij megrillapitdsifua vonatkoz6 szabrilyokat az Sztv. 6s a szem6lyes gondoskod6st nyujt6

szocidlis eltrit6sok t6ritdsi dijrir6l sz6l6 2911993. (lI. 17.) Korm. rendelet (a tovebbiakban: Korm.

rendelet), valamint a Magyarorsz6g 2017. €vi kozponti k<iltsdgvet6s6rol sz6t6 2016. 6vi XC.

torv6ny tartalmazza.



)

A t6ritdsi dijak megdllapitasrinak szabdlyait a Korm. rendelet tartalmazza, mely alapjrin a Teriileti
Szociiilis Szolgrilat altal elletott feladatok kciztil a kcivetkezokn6l sziiks6ges t6ritdsi dijat
megiillapitani:

- szociiilis6tkeztetds
- hrizi segitsdgnytjtris
- jelz<irendszeres hrizi segits6gnyijtris
- nappali elldtris:

Szocirilis 6tkeztet6s

A Korm. rendelet 3. $ (l) bekezdds a) pontja szerint:

,lz intdzmdnyi tdr[tdsi dijat is a szemdlyi tdritisi dijat dtkeztetds esetdn elldtrisi napra vetine kell
meghotdrozni."

Az 6tkeztet6s 6sszes kdlts6ge:
Osszes dtel adag:
Elliitiisi napok szima:
2017 . 6vi kdzponti kdlts6gvetdsben biztositott t6mogatiis:
Egy ellatesi napra jut6 6llami trfunogat6s 251 nap figyelembe v6tel6vel

184 654 762 Fr
204 715 adag

25 t nap
55 360 Ft

220,56 Ft/nap

Eb6d szillit6s n6lkiil
dnkdltsdg egy egysdgre 799 Ft (eb6d iira + sziillitds kiosa6 helyre) normativa egy egys6gre 221

Ft : 578 Ft int6zm6nyi t6ritdsi dii

Reggeli + eb6d szillitris ndlkiil
<ink<iltsdg egy egys6gre 951 Ft (reggeli + eb6d dra + sz6tlitds kiosa6 helyre) - normativa egy

egysdgre 221 Ft = 730 Ft int6zmdnyi t6ritdsi dii

Ebdd szilliulssal
dnkdltsdg egy egys6gre 866 Ft (eb6d fua + hitz\oz szAllites) - normativa egy egysdgre 221 Ft =
646 Fr tdzm6n t6ritdsi di

Reggeli + eb6d szillitriLssal
6nk<ilts6g egy egys6gre 1018 Ft (reggeli + ebdd 6ra + hAzhoz sztilittts) normativa egy egys6gre

221 Ft : 797 Ft intezm€nyi tdritdsl dii

A helyi rendeletben az 6tkeaetdsdrt fizetend6 szemdlyi t6ritdsi dijat differenciiiltan kell
meghatarozni. Ktilcin t6rit6si dija van az dtkeztetdsnek. ha az eleh az el66ltittis helyszindn
fogyasajrik el, 6s kiilcin tdritdsi dij van, ha az 6telt az ig6nybev6tel helydre (kiosa6 helyre, lakrisra)

sz6llitjik. Ez ut6bbi esetben a t6rit6si dij a szdllitris kcilts6gdt is tartalmazza.

H6zi segits6gnyrijt6s

A Sztv. 2016. janudr I -j6t6l hatiilyos m6dositrisa a hazi segitsdgnyujtris szolg6ltatdson beliil k6t
tev6kenysdgi k6rt alakitott ki, a szocirilis segit6st 6s a szem6lyi gondozist.

A Kormrinyrendelet 3. $ (1) bekezdds b) pontja szerint:

Szoc i ri lis el lritrlso k



,lz intdzmdnyi tdritdsi dljat ds a szemdlyi tdritisi dijat hdzi segitsdgny jtds esettn

- szocidlis segitdsre vagt szemdlyi gondozdsra vondtkozi gondozdsi 6rdra vetii,e kell
meghatdrozni."

A feladat szolg6ltatisi dsszes k6lts6ge: 129 866 815 Ft
Gondoziisi 6riiLk szima: 24 444 6ra
Egy gondozasi 6rarajut6 cinkcilts6g (cisszes k<iltsdg/cisszes gondozotti 6ra): 5 313 Ft/6ra
2017.6vi kcizponti k<iltsdgvet6sben biaositott tAmogatas- szem6lyi gondoz6,s eset6n: 210 000 Ft
Atlagos napi gondozotti 6r6ra* jut6 rlLllami t6mogatds: 2 156 Ft/6ra
Int6zmdnvi t6ritdsi di i 157 FVora
2017. €vi k<izponti kciltsdgvet6sben biztositott t6mogatds-szoci6lis segitds eset6n: 25 000 Ft
Atlagos napi gondozofti 6riira* jut6 iillami tiimogatiis: 2 57 Ft/ora
Int6zmdnvi tdritdsi di 5 055 Ft/6ra

1 
* d s sze s go ndozot t i 6r a/ I dt o gatis o k szima)

Jelz6rendszeres Hdzi Segits6gnyrijt:is

Jelzorendszeres hrti segits6gnyrijtds esetdben a 2016. dvre a Szociiilis 6s Gyermekv6delmi
F<iigazgat6sriggal kdtdtt meg6llapodris 2016. december 3l-6n lejrirt. A megrillapodris
meghosszabbitrisdra vonatkoz6 k6rd6stinkre azl a velaszt kaptuk, hogy a 2017 . €vi Jelz<irendszeres

hrizi segftsdgnyfjtasra vonatkoz6 megiillapodiis tiirgydban drdemi trij6koaatrist jelen pillanatban
nem tudnak adni. Miniszt6riumi szinti.i d6nt6sre viirnak. melynek megsztiletdserol az

Onkormiinyzatot 6rtesitik.
Jelz<irendszeres hrizi segitsdgnyrljtiis <inkcilts6gszrimitrisiinril a 2016. 6vre megrillapitott miikcid6si
hozz6jrirukis 6sszeg6t vettiik figyelembe.

,,42 intdzmdnyi tdrirdsi dijat ds a szemdlyi tdritdsi dijat jelzdrendszeres hdzi segitsdgnyiljtds esetin
elldtdsi napra vetiNe kell meghatdrozni."

i:

t:

Id<isek nappali elliit6sa <isszes k6lts6ge
Ell6trisi napok sziima:
0sszes i gdnybevevo szimaldv :

Atlagos igdnybevev<i sz6mlnap :

Nappali Ellritirs

A Kormrinyrendelet 3. $ (l) bekezd6s e) pontja szerint:

,lz intizminyi tdritdsi dijdt ds a szemdlyi tdritdsi dijat nappali elldtds esetdn elldtdsi napra vetitve

kell meghatdrozni."

l5 878 476 Ft
27 333 nap
581 FVnap

2 361 448 Ft
86 Ft/nap

495 FtJnap

75 3s3 289 Ft
251 nap

42970 fo
171.20 f6

A Kormiinyrendelet 3. $ (l) bekezd6s c) pontja szerint:

A feladat szolgdltatiisi <isszes kdlts6ge:
Elliitiisi napok szama:
Egy elldtesi naprajut6 cink<iltsdg (<isszes k6lts6g/ell6tiisi napok sziLrna):

A 2016. 6vi megiillapodris szerinti t6mogates:
Egy elletesi napra jut6 iillami t6mogatds:
Intdzmdnvi tdritdsi dii:
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Egy ell6tasi napra jut6 kdlts6g
(tisszes k6lts6g/ritlagos igdny bevev6 napi sz6ma/ell6tdsi napok sz6ma):
2017 . 6vi kcizponti kdltsegvet6sben biztositott tiimogatas:
Egy ell6tasi napra jut6 6llami t6mogatris (251 nap figyelembe v6tel6ve[):
Intdzmdnyi tdritdsi dii (6tkezds ndlkiil):

Az 6nkdlts6g sziLrnit5sa az int|.zm€nytol kapott adatokon, valamint az int6zm6ny kriltsdgvetds6ben
szereplS 6sszegeken nyugszik.
A gondoziisi 6ra 6s az ell6t6si napok szdma az int6zm6nyt6l kapott adatok alapj rin keriilt
meghatdroz6sra.
Az egyes elLitotti feladatoka vonatkoz6 rillami trimogatris 6sszeg6t a 2017 . evi k<ilts6gvetdsi
torv€ny hal rozza meg.

A szemelyi tdritdsi dijakat - a koftibbi gyakorlatnak megfeleloen, az intezm'nytezetok javaslatrit is
figyelembe vdve - nem javaslom m6dositani.
Amennyiben a nyugdijak v6ltozris6val az elLitottak mris jdvedelmi s6vba kertilnek - a Rendelet 2.
sz. melldklete szerint - a fizetend6 tdrit6si dijak is viiltoznak. A Tertileti Szociiilis Szolg6latnril
ig6nybe vett 6tkez6sek tekintetdben a szemdlyi tdritdsi dij a legmagasabb jdvedelmek eset6ben

magasabb az inr€zmdnyi tdritdsi dijndl, mivel a szem6lyi tdritdsi dij AFA-I is tartalmaz.
A szemdlyi tdritdsi dij konkrdt dsszegdnek meghatdrozisa az intezmdnyvezet6 hatiiskcir6be
tartozik.

Az <inkciltsdgek kis mdrt6kri emelked6s6t a minimrilb6r 6s a garantdlt bdrminimum emelkeddse.
valamint a szoci6lis teriileten a szociiilis 6sszevont 6gazati p6tl6k eredm6nyezi.

Btilcs6dei clLit:is. btilcs6dei eve rmek6tkeztct6s 6s szolufltatfsok

A gyermekek v6delmdr<il 6s a gyrimiigyi igazgatiisr6l sz6lo 1997. dvi XXXI. tdrvdny
(tovribbiakban Gyvt.) tdrit6si dijr6l sz6l6, 146-151. $ -ai az akibbi kerelet hatfuozzlk meg a t6ritesi
dijak megAllapitrisrihoz:

,,116. S (l) Ha e firvdny mdskint nem rendelkezik, a szemdlyes gondoskodcist nyij td gtermekj6ldti
elapelldtits keretdben biztositott gtermekek napkdzbeni elldtdscidrt 6.t gtermekek dlmeneti
gondozdsddrt, valamint a szemilyes gondoskoddst ny jtd gtermeh,ddelmi szakelldtds keretdben
biztos[Iott ut6gondozdi elldtdsdrt, valamint o grcrmekitkeztetdsdrt tdritdsi dijat kell.fizetni.

I 753 Fr/f6
109 000 Fr
434 Ft/nap

I 319 Ft/nap

24 933 258 Ft
251 nap

6 100 fo
24.30 fi:

4 087 Fr/ftt
500 000 Ft

I 992 Ftlnap
2 095 Ft/nap

Fogyat6kosok nappali elliitiisa risszes k<ilts6ge:
Elldtiisi napok szirna:
0sszes igdnybevevo szima/dv:
Atlagos igeny bevev<i sziim/nap:
Egy ellrtAsi napra j ut6 kdltsdg
(risszes kcilts6g/ritlagos ig6ny bevevo napi szama/ellatasi napok szima):
2017 . 6vi kiizponti k<ilts6gvetesben biaositou tiimogatiis:
Egy ellatdsi napra jut6 rillami triLrnogatds (251 nap figyelembe v6teldve[):
Intdzm6nyi t6rit6si dii (dtkez6s n6lkiil):

147. $ (l) A fenntart6 jogszabalyban meghatdrozottak szerint megdllapitju a 116. 
"s 

(l) bekezdise
szerinti elldtdsok inttzmdnyi tdritisi dijdt. amely - a gtermekdtkeztetis kivilelivel - a

sTolgtiltatdsi iink ltsig is a kdzponti ktiltsdgvetisrdl szdld tiirvdnyben biztositott tdmogatds
kiildnbiizete.
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(2) A bdlcsdde, mini bdlcsdde esetdben az intizmdnyi tdritdsi dijat k lon meg kell hatdrozni a
gtermek gondozdsdra, neveldstire, nappali .felagteletdre is a vele tdrtdnd Jbglalkozdsra (a

tovdbbiakban eg)titt: gondoz.isdra), valamint a -15-1. $ (3) bekezddsdben .foglaltak szerint o
gt e r me k i I k eztet d s r e v o nat ko z 6 an.

(3) A szolgdltatdsi ankoltsiget a tarryAvre tervezett adatok alapjdn o tdrgldv dprilis elsejdig kell
megdllapltani. A szolgdltatdsi ankalsdg dv kazben egt alkalommul korrigrilhati. ho ozt a
t dr gv idd szaki.fo lyamato k i ndo kolj /rk.

(4) A fenntartd az intizminyi tirftisi d$at az (l) bekezdis szerint kiszdmltott is kiiliin jogszabdly
szerint dokumentdlt liritdsi dijndl olacsonyabb 6ssTegben is meghaldrozhatja.

148. S (1) A katelezett alral fizetendd tdritdsi dij dsszegdt (a tovdbbiakban: szemdlyi tdritdsi dij) ctz

intdzmdnyvezetd, a szolgdltatdsl vezetd vag) a miikodtet6 (a tovdbbiakban egttilt:
intdzmdnyvezetd) konlrrdt dsszegben dllapitja meg.

(2) A brilcsdddben, mini balcsdddben nytijtott balcsddei elldtris esetdben az intdzmdnyvezel6 a l5 l.
$ (1) bekezdds alapjdn megdllapitja a balcsddei elldtds keretdben biztositott gtermekdtkeztetdsre
vonatkoz, szemdlyi tdritdsi dijat, valamint emellett - a fenntart, danftsdtdl filggden - a bdlcsddei
elldtds keretdben ny jtott gondozdsra is megdllapithat szemdlyi tdritdsi dijat.
(1) A szemdlyi tdritdsi dij - a gtermekdtkeztetds kivitelivel - nem haladhatja meg az intizmdnyi

tdritdsi dij asszegdt.

149. $ Tdritdsmentesen kell biztosltani a Biztos Kezdet Gyerekhdz, a gtermekjdldti szolgtilctt is ct

gtermekjdldti kazpont e tarydnyben meghatdrozolt szolgdltatdsait, amely esetekben intizminyi
tiritisi dijal sem kell megdllapitani.

151. $
(21 Ha a 21/A. I (1), @ ds (6) bekezdise szerinti pyermekitkeztetdst u telep ltsi ankormdnyzat

biztositja, gt az intdzmdnyi tdritisi dijat a telepaldsi ankormdnyzat dllapitja meg.

(3) A gtermekitkeztetds intdxminyi tir{tisi dijdnak alopja az ilelmezis nyersdnyag kdltsiginek
egt elldtottra jutd napi iisszege.

A szemdlyes gondoskodast nyijt6 gyermekj6l6ti alapelldttiLsok 6s gyermekv6delmi szakelkitiisok

t6rit6si dijrir6l 6s az igdnyldsiikhriz felhasmdlhat6 bizonyit6kok6l sz6l6 32812011. (XII. 29.)

Korm. rendelet 5. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben:

,,Az intdzmdnyi tdritisi dijat ds a szemdlyi tdritdsi d{jat - a bAlcsddei elldtdst nyilitd intdzmdny,

szolgtiltat6 alapelldtdson ruli szolgaltotdsai kivdteldvel -
a) a Gytt. 41/C. $-a szerinti napkazbeni gyermeldelagtelet keretdben biztositott gondoz6

t evd kenys d g e se t d ben gondoztis i 6rdr a,

b) az a) pontban nem emlitett napkr)zbeni elldtdsok esetdben elldtrisi napra,

c) az dtmeneti gondozds ,!s az utdgondoz|i elldtds esetdben ellatdsi napra ds hdnapra

vetltve kell megdllapitani. "

A 9. g (1) 6s (4) bekezd6se szerint:

,,(l) Balcs\de, mini balcsfide esetdben a gtermek Gytt. 147. ! (2) bekezdis szerinti gondoztisdra

szdmitott intdzmdnyi tdritdsi dij dz ilelmezis nyersanyagkdltsdgivel csdkkentett szolgtillatdsi
dnkiiltsig is a normativ tillami houtijtirulds dssTeginek kiildnbdzele. Az dlelmezds

nyersanyagk\ltsdginek meghatdrozdsakor az tiltaldnos forgalmi adbval ndvelt dsszeget kell

figtelembe venni. "..
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(4) A bttlcsddei elldtdst nyiljt6 intdzmdny, szolgaltat6 alapelldtdson t li szolgdltatdsai6rt legfeljebb
a szolgdltatds dnkalsdgdt meg nem haladd mdrtikii tiritds kirhet6. "

A bdlcs<idei gondoziis esetdn az int6zm6nyi t6rit6si dij - a Gyvt. 147. $ (4) bekezddse

figyelembevdtel6vel - a szAmitott t6ritdsi dijn6l alacsonyabb 6sszegben kertilt megrillapit6sra.

A biilcs6dei ellit:is (gondozis) tdritdsi dijrinak alapja az elkit6s egy napra jut6 cinkciltsige

B6lcsodei elliitiis Osszes kdttsdge (etkezds ndlktil): 355 775 583 Ft
Osszes ig6nybe vett nap (napok szama X f6): 56 345 nap
Egy eltritdsi napra jut6 6nkdlts6g (risszes kdlts6g /osszes nyitva tartiisi nap /t6nylegesen megielent
gyerekek napi sz6ma): 6 582 Fl/f6
2017 . €vi kdzponti kdltsegvet6sben biztositott tiimogatas: 494 100 Ft
Egy elkitrisi napra jut6 6llami timogatiis (235 nap figyelembe vdteldvel): 2 103 Ft/nap
Intdzmdnyi t6ritdsi dii/f6 (6tkez6s n6lkii[): 4 480 Ft/nap

A wermek6tkeztet6s intdzmdnyi terit6si dijrlnak alapja az dtkez6sre forditott nyersanyag6r. Ennek

szrimitiisa az dlelmiszer-beszerzds tervezett krilts6ge, 6s az ig6nybevevok sziiLrniinak

fi gyelembevdtel6vel tdrtdnt.

Bdlcsodei gyermekdtkezds dsszes tilts6ge: 97 426 652 Ft

Osszes igdnybe vefi nap (* Balcsddei elldtds+ iddszqkos g,,ermekfehig,,elet) 70 845 nap

Egy ellat6si naprajut6 dnkdltsdg (6sszes kdlts6g /6sszes ig6nybe vett nap): I 375 FVnap

Egy dtkezetett napra jut6 dllami trimogatris: 83 Ft/nap

Trlmogatassal csdkkentett dnkdltsdg: | 292 Ftlnap
I elldt6si napra figyelembe vehet6 dnkdltsdg: (csak a nyersanyag rira vehet6 figyelembe) 495 Ft

Int6zm6nyi t6rit6si dii: 495 Ft/nap

Az 6tkez6sdrt jetenleg 630.- Ft-ot kell fizetni, mely a k<ivetkezokdppen tev<idik 6ssze: 495.- Ft

nyersanyag- norma + 135.- Fl AFA.
Az cinkorm6nyzat - az intezmdny.tezeto javaslatet is figyelembe vdve - a szem6lyi t6rit6si dijakat
tov6bbra sem szeretn6 nagyobb mdrtdkben az 6nkdltsdghez kcizeliteni. A kdtelezett riltal fizetendo

szemdlyi t6rit6si dij konkrdt risszegdnek meghatdrozisa az inl6zm6nyvezeto hatrisk<irdbe tartozik.

Az elkitdsi napok sziima 6s a nyersanyag6r, valamint az iink6lts6g sziimit6sa - a bcilcs6dei ellAt6sok

eset6ben is - az int6zmdnyt6t kapott adatokon, valamint az intezmeny kdlts6gvetds6ben szereplo

rlsszegeken nyugszik, az iillami tamogatas 6sszeg6t pedig a kcilts6gvetdsi tdrvdny hatfuozza meg.

A szolg{ltat,ls!k onkciltsd gszimitrisa a tefiiezett rdforditrisok 6s tervezett szolg6ltatdsi egys6g (pl.

tervezett fogtakozisi alkalmak sziima) alapjiin kertilt kiszimit6sra.

A Gyr,t. meghatdrozza, hogy a gyermekj6ldti szotgrilat 6s a gyermekj6ldti kiizpont tdrv6nyben

meghatfrozott szolgiiltat6sait t€ritdsmentesen kell biztositani. amely eset6ben int6zmdnyi t6rit6si

dijar sem kelt meg6llapitani. Minden egy6b Rendetetbe foglalt szolgiiltatrisrira meg kell iillapitani

az int6zm6nyi t6ritdsi dijat.

I d6szakos gyermekfelii gyelet

Osszes 6nk6lts6ge 6 779 862Ft
Egy egysdgre jut6 k6lts6g a szolg6ltatrisi egysdg alapjan: 468 Ft
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lntdzmdnyi t6rit6si dii:330 Ft

Nyrijtott nyitva tartris (+ vacsora)

Osszes 6nk<ilts6g e: 75 622 Ft
Egy egysdgrejut6 kdlts6g a tervezett szolg6ltatiisi egys6g alapjdn: I 096 + 290 Ft
Int6zm6n i tdrit6si df I 080 + 290 Ft

Baba-mama muzsika

Osszes 6nkdlts6ge: 215 322 Fl
Egy egysdgre jut6 kdlts6g a tervezett szolgiiltatiisi egys6g alapjrin: 598 Ft
lntezmer.ryi t6rit6 si dii: 500 I't

Szriraz s6 terdpia

Osszes 6nkdlts6ge: 695 656 Ft
Egy egys6gre jut6 kciltsdg a tervezett szolgilltatdsi egys6g alapjrin: 580 Ft
lntdzm6nyi t6rit6si dii: 500 Ft

Jdt6kos ryermektorna
Osszes cinkdltsdge 927 259 Ft
Egy egysdgre jut6 kdltsdg a tervezett szolgriltat6si egys6g alapjrin: 331 Ft

lnt6zmin i tdritdsi di 300 Ft

Ery6ni komplex fejleszt6s

0sszes <inkdltsdge 252 248 Fl
Egy egys6gre jut6 kolts6g a tervezett szolg6ltat6si egys6g alapjiin: 3 363 Ft

Int6zm6nyi tdritdsi dii: 3 000 Fr

Otthoni gyermekgondoz6s

Osszes dnkdltsdge: 3 154 485 Ft
Egy egysdgre jut6 k6lts6g a tervezett szolgiiltatiisi egysdg alapjdn: l3l 437 Ft
Int6zmdnvi t6rit6si dii: 126 887 Ft

Fejl6d6svizsgdlat, tanicsad6s

Osszes cinktiltsdge: 2l 8 967 Ft
Egy egysdgre jut6 kdltsdg a tervezett szolgiiltatiisi egysdg alapjrin: 3 981 Ft

lnt6zm6nvi tdrirdsi dii:3 000 Ft

Kiscsoportos komplex k6pess6gfejleszt6s

Osszes <inkiilts6g e: 257 314 Ft
Egy egysdgre jut6 kcilts6g a tervezett szolg6ltat6si egys6g alapj6n: 2 144 Ft
lnt6zm6nvi tdritdsi dij: 2 000 Ft

A rendelet m6dosit6sa sor6n korrig6Lisra kertilt tovribbri a Rendelet 2. $ (l) bekezd6se, tekintettel

arra, hogy a pszichiatriai betegek 6tmeneti otthona ellit6srinak biztositrisa nem feladata az

Onkormiinyzatnak, a nappali ell6tiis biaositdsa azonban a Cogito Alapftvrinnyal kdtdtl feladat

elkit6si szerz6dds alapjrin folyamatosan megval6sul.
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Osszefoglalva: a szolgiiltat6si 6nkcilts6g 6s az int6zmdnyi t6rit6si dij megallapit6 sdval az

Onkormdnyzat eleget tesz a jogszabiilyban eloirt k<itelezettsdg6nek.
Az ellitottak 6ltal fizetend6 szem6lyi t6rit6si dijak vdltozatlanok maradnak, azokat a

rendelet modositdsa nem erinti.

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. evi CXXX. tdrveny 17. $-6ban foglalt elozetes hatrisvizsgrilat
<isszefoglal6sa:

A v6grehajtrls felt6telei: A tervezet az Onkormiinyzat szdm{ra nem jelent tdbbletfeladatot. az
intdzmdnyekben a t6rit€si dijak vriltozisdb6[ eredo feladat minden 6vben jelentkezik.

Tdrsadalmi ktilts6gek: A tervezet a tiirsadalom szAmitra nem jelent k<iltsdget. Az igdnybevevok
dsszessdgdben 6tlagosan ugyanakkora dijakat fizetnek a szolg6ltatiisok igdnybevdteld6rt.

Kiilts6gvet6si hat6sok: A tervezet a 2017. evi k<ilts6gvetdsre gyakorol hatast, a ldmogatiis
ig6nyl6se a szolgdltat6sok cinkdlts6g-sz6mitrisa hirinyriban nem al6tiimasztott; valamint
meghat6roz6 az intdzm6nyek bevdteleire n6zve.

Eg6szs6giigvi hatisok: Nincsenek kimutathat6 egdszsdgtigyi hatasok.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy az el<iterjeszt6st trirgyalja meg 6s hozza meg
dtint6s6t!

Rendelcti javaslat: Budapest F<iviiros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpviselo+estiilete
megalkotja a szocirilis szolgiiltatiisokr6l, a szemdlyes gondoskod6s keretebe
tartoz6 gyermekj6l6ti alapellitrisokr6l es a szocirilpolitikai kerekasztalr6l
sz6lo 912010. (111.29.) ctnkormiinyzati rendelet m6dositiis6r6l sz616

. . ..12017 . (... ...) dnkormrinyzati rendelet6t.

(min6sitett sz6t<ibbsdget igdnyel az SZMSZ 18. $ (2) bekezdds a) pontja
alapj dLn)

Budapest. 2017. m6rcius 13.
(P-t

Dr. Csomor Ervin
alpolg6rmester

m

nc n
jeg1z6

o

A tirsadalmi hat{sok tisszefoglal6sa: A tervezetnek sz6.mottevr! t6rsadalmi hataisa nir.rcs.

Kiirnyezeti hat6sok: Nincsenek kimutathat6 krirnyezeti hatdsok.
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T:irgyal6sra kijeltilt Bizotts69: E96szs6giigyi 6s Szoci6lis Bizottsig

Melldklet:
l. sz. melt{klet: A szociiilis szolg6ltatdsokrol, a szem6lyes gondoskodds keretdbe tartoz6

gyermekj6l6ti alapell6t6sokr6l, 6s a szocirilpolitikai kerekasaalr6l sz6[6 rendelet

mridositisd16l sz6li rendelet-tervezet
2. sz. mell6klet: A szoci6lis szolgiiltatrisok6l, a szemdlyes gondoskodris keretdbe tartoz6

gyermekj6l6ti alapellitrisokr6t, 6s a szoci6lpolitikai kerekasztalr6l sz6l6 912010. (111.29.)

rendelet k6thasr{bos vfiltozata 6s jelenleg hatrilyos mell6kletei



l. szimri mell6klet (el6terieszt6shez)

Kovrics P6ter
polgdrmester

Budapest F6viros XVI. kertileti Onkormin-v-zat K6pvise16-testiilet6nek

...12017. (... ... ) iinkormdnyzati rendelete

a szoci6lis szolgittatdsokrril, a szem6lyes gondoskodis keret6be tartozti gyermekj6l6ti
alapel16t6sokrrSl 6s a szoci:ilpolitikai kerekasztalrril szril6 9/2010. (II1.29.) iinkorminyzati

rendelet mridosit{si16l

Budapest F<jv6ros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpviselo{esttilete az Alaptdrvdny 32. cikk (2)

bekezddsdben kapott felhatalm azis alapjitn, valamint a szocirilis igazgatrisr6l ds szocirilis

ell6trisokr6l sz6l6 1993. dvi IIL torv6ny 92. S (1)-(2) bekezd6sdben. ds a gyermekek vddelmdrol ds

a gyrimtigyi igazgat6sr6l szolo 1997.6vi XXXI. tcirvdny 29. $ (1)-(2) bekezd6sdben meghatiirozott

feladatkdr6ben eljiirva a kovetkez<iket rendeli el:

l.$

(l) Hatatyet veszti Budapest F6vriros XVI. keriiteti Onkormdnyzat K6pviselotestiiletdnek a

szocialis szolgdltatiisokr6l, a szemdlyes gondoskod6s keretdbe tartoz6 gyermekj6l6ti

alapelkitrisokr6l 6s a szociiilpolitikai kerekasztalr6l sz6l6 9/2010. (III. 29.) iinkorm6nyzati

rendeletdnek (a tovribbiakban: Rendelet) 2. $ ( I ) bekezdds h) pontja.

(2) A Rendelet 1. mell6klete hely6be e rendelet l. melldklete ldp

E rendelet 2017. mrijus 2. napj an ldp hatrilyba

2.$

Ancsin Ldszl6
j e gyzd



ll

AltaLinos indoko16s

A rendelet megalkotrisa az Onkormiinyzat altal 1'enntartott szociiilis int6zm6nyekben nytitott
szol96ltatiisok dnk<ilts6ge 6s int6zmdnyi t6ritdsi dijai v6ltoziisa miatt sztksdges.

R6szletes indokoLis

l.$

Az (1) bekezd6s arr6l rendelkezik, hogy a pszichiatriai betegek iitmeneti otthona elliitdsa keriiljcin
ki abb6l a felsorol6sb6l, mely azon szociiilis alapelkit6sokat rartalmazza. melyeket az

Onkormiinyzat biztosit.
A (2) bekezd6s az intezmenyl elkit6sok dnk<iltsdgdt 6s intdzmdnyi tdritdsi dijakat tartaknazza.

2.S

Ziir6 rendelkezdst tartalmaz.



Int6zm6n

1. mell6klet a ...12017. (.........) tinkormdnyzati rendelethez

i ell6trisok iinktilts6 6s int6zm6n i t6rit6si d ak

B C D t)

I Ell6tisi forma Tipus
Onktilts6g egy
esvs6sre (Ft)

Int6zm6nyi
t6rit6si dii (Ft)

lntEzm6nyi
t6rit6si dij 5
Ft-ra
kerekitve (It)

580ebdd sz6llitas ndlkiil

710reggeli + ebid szellitas ndlktil 951 730

866 616 650ebdd szellitassal

l0l8 797 8005

6tkez6s (l nap)

reggeli + ebid szillitassal

t75l

I087

I

lll9

2 891

3 8

t320

3 220

2 09i

2 895

5 l r0

id6sek nappali elldtAsa (itkezds ndlkUl)

fogyatdkosok nappali ellatrs dtkezis
ndlkiil

Iogyatdkosok nappali ellAtAs

reggelivel+ uzsonnaval + ebeddel

nappali ell6t6s (l nap)

lb 6kosok na aliell6tAs ebdddel

5 313 I t57 3 t60

hizi segits6gnytjtrs -
szem6lyes gondozis
(l6ra)

5 055 5 0555 313

hizi segits6gny[jtds -
szoci6lis segit6s
(l6ra)

.19i581 495

ll.
jel26rendszeres hizi
segitsdgnyijtis (l nap)

I175
bdlcstidei gyermekitkeztetds
(l nap)

Bdlcs6dei gondozrs
( I nap)

ll

id6szakos gyermekfelugyelet
( | dra)l{.

nyijtott nyitva tarlas
(l 6ra + vacsora)

15.

Baba-nlama muzsika
(l alkalom

16.

Sziiraz s6 terApia
I alkalom)

l1

Jalikos gyermck torna
( I alkalom)

I ti.

otthoni gyermekgondozes
( I hdnap)

l9

Fei l6ddsvizsgAlat. tandcsadas
(l alkalom)

20.

2t

1080 + 290

.195

165

ll0

500

i00

126 885

3 000

3 000

6 582

468

589

5 tt{)

331

t3 I 437

3 98t

I363

2 t11

I080 . 29t)

195

163

330

i00

500

300

r 26 887

2 000

3 000

k€ leszt6s ( I alkalom)sse

Kiscsoponos komplex

Btilcstide

799 57li

3.

,1.

6.

2 0957.

1886

9.

t0.

12.

I 096 + 290

100

Egydni komplex leilesztds
(l alkalom)

2 000

3 000



Budapest F6viros XVI. keriileti
Onkormdnyzat

K6pvisel6-testiilet6nek

9/2010. (III. 29.) tinkormrinyzati rendelete

a szoci6lis szolg{ltatrisokrril, a szem6lyes
gondoskod{s keret6be tartozri gyermekj6l6ti

alapcl16t{sokr6l 6s a szoci6lpolitikai
kerekasztalrril

kivonatos formiiban

2.S

Budapest F6v6ros XVl. keriileti
Onkorm{nyzat

K6pvisel6-testiilet6nek
...12017. (...) tinkormrinyzati rendelettel

mridositott
9/2010. (III. 29.) tinkorm{nyzati rendelete

a szocirilis szolgdltat6sokr6l, a szem6lyes
gondoskod{s keret6be tartozri gyermekjril6ti

alapelldtrisokrr5l 6s a szocirilpolitikai
kerekasztalr6l

kivonatos formdban

2.S

2. mclli.klct ( ckitcricszt6shez )

Az Onkorm6nyzat Allr.l biztositott szocirilis Az Onkormrinyzat 6ltal biztositott szocidlis
szolgiiltat6sok, a szemdlyes gondoskodiis szolg6ltatrisok, a szem6lyes gondoskod{s
keretdbe tartoz6 gyermekj6ldti alapelliitisok: keret6be tartoz6 gyermekj6l6ti

alapelLitdsok:

(1) Szoci6lis alapszolgiiltatiisok (1) Szocidlis alapszolgriltatrisok

a) csaliidsegit6s, a) csalfdsegit6s'

b) dtkeaet6s, b) 6tkeztet6s'

c) hitzi segits6gnyrijtris, c) hdzi segits6gnyrijtds,

d) jelz6rendszeres hiizi d) jelz6rendszeres hdzi
segits6gnyujtiis, segits6gnytjtds'

e) nappali elliitiis: e) nappali ell{ttis:

ea) nappali elldtris id6sek r6sz6re, ea) nappali elkitris id6sek

eb) nappali ell6t6s drtelmi r6sz6re,

fogyat6kos 6s autista eb) nappali elldtis 6rtelmi
szem6lyek r6szdre, fograt6kos 6s autista

ec) nappali meleged6, szem6lyek r6sz6re'

ed) pszichi6triai betegek nappali ec) nappali meleged6,
ell6t6sa ed) pszichiitriai betegek nappali

i) utcai szocialis munka, elldtisa

g) idosek iitmeneti gondoz6hriza, f) utcai szocirilis munka'

h) pszichirltriai betegek iitmeneti 8) id6sek dtmeneti gondoz6hiza'

otthona.
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(A rendelet jelenleg hatalyos melldkletei)
1. szrimf mell6klet a 912010. (III.29.) tinkorm{nyzati rendelethez

Int6zm6nyi elkltrisok iinkiilts6ge 6s int6zm6nyi t6rit6si dijak

B (l I) I)

I Ellitisi forma Tipus
Onktilts6g egr-

egys6gre (Ft)
lnt6zm6n.'-i
t6rit6si dii (Ft)

Intazm6nyi
tdrit6si dij 5
Ft-ra
kerekitve(Ft)

6tkez6s (l nap) ebdd szrillitiis ndlkiil 797 517 575

l regseli + ebdd szillitas nilkiil 948 129

.1. eh6d sTillitiissal 870 650

5. reggeli + ebdd szdllit6ssal t02l 802 801)

6. nappaliellit{s (l nap) I iaa..t * ali ellatisa dtkezis ndlkiil)

fogyatdkosok nappali elldtas dtkez6s

ndlkiil

+ cb6ddel

I 623

2.947

3 968

I 189

955

t 752

I 916

I 190

955

1750

1

9

t0.
hizi segits6gnyrijtis
(l 6ra) 3126 2 359 2 360

I l.
jel26rendszeres hrzi
segils6gn!'ijtrs (l nap) 613 520 52()

bolcs6dei gyermekdlkeztelds
(l nap) l0:l 195

l6l

1080 + 290

500

i00

r26 887

I00t)

000

2 000

lJ. Bolcs6dci gondozds

I )
6fi3

Jll

I 086 + 290

571

126 887

I728

3 21'7

1998

t{ idiiszakos gyermekfelug) elcl
I dra)

15. nyijtott nyitva tanas
(l 6ra+ vacsora

Baha-nrama muzsika
I alkalorrr

11. Sz6raz s6 terdpia
I alkalonr)

18. Jatdkos gyermek toma
I alkalonr

l9 Otthoni g)ermekgondozds
lh6 )

20 Fej l6desvizsgAla! tanecsadds

lalkalom

21. Egy€ni komplex lejlesztes
( I alkalonl

22 Kiscsoportos komplei\
ki lcsztis lllkrlonl

710

6i0

fogyatilosok nappali cllatis ebeddel

fogyat€kosok nappal i elliitas
I 915

8.

t2.
B0lcstide

330

500

565

120

t6.
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2. melldklet a 9/2010. t. 29. itn korm An ti rendelcthcz
(;t) [_u C

Nappali ellitSs
fogynt€kos 6s

.utista
szem6lyek
szdm6ra
Frnap

Nappali elldtis
fogyat6kos 6s

autista
szemalyek,

pszichiitri{i
betegek szimdra

Ft / nap
Szillitott 6tkez6s Ft

I napJiivedelem kateg6ria Etkez6s Ft / nap

Jelz6-
rendsze-
res hizi
segitsag-
nyIjtis/

napFt / 6ra

Hizi
segits6g-
n!njrrs

ebld
eb6d + reggeli
+ uzsonneval eh6d-dclcb6d

eb6d +
reggeli

eb6d +
reggeliFt

l075 l(.)60 806t) 60603E.500 -ig
t5 l080 1565 (r060 6038.501 - 39.500 -ig
.10 l01565 60 8060 6039.501 -.11.000 -ig
65 l07585 7o 8575 6041.00r - 42.000 -i
15 l08095 10075 12042.00t - {3.000 -i 100

l0I05 9i125 130105 15013011.001 - .11.000 -ig
lt5 l0120I .15 t60r20 185160{{.001 - ,15.500-ig

li5 ll0170 l7_i205t75 135{5.501 - 16.500 -ig
l5t60 1651902i0 195190d6.501 - 18.000 -
t5180I75260 210 215t75215
l5200190235 240190 28524050.001 - 52.000 -ig

215 l5205260 260ll0260 205
l52i5285 285i40285 2i0
t5265240305 3053702.1030556.001 - 58.000 -ig
l5215255325390 32025532558.001 - 59.000-ig

i05 t52'70345.lt0 ll0170j,15
59.001 - 60.000 -ig

ll0 l5190i70l.l5 t6529037060.001 - 61.000 -ig
l5360r0i90 t95.170395 31061.001 - 62.000-is
l5180i25125 125500125 i2562.001 - 63.000-
20.100335.lt 5 435525i3563.001 - 6.1.000 -ig

445 20335115555 .1.153154,156,1.001 - 65.000 -ig
2046-5335,1.15 450560,150 335
205t0i35.14 5 ,15 5565.15 5 33s66.001 - 67.000-ig
20510350460 .16057035016067.001 - 68.000-
l0595350t60 46557515068.001 - 70.000-ig
t5620360470 1'10580i6041070.001 - E5.s000-ig

6.10 l5360590 J10360.18085.500-90.000-ig
655 504t0520635 520.11052090.001 - l 1 0.000.-ig

50700420530 530420 6155t0I I 0.00 | - 140.000.-ig
50725.15 0560 545655545 .1-s 0I {0.001-l {5.000.-ig

100750.160570 5s566-i555 ,160
I {5.00 | -150.000.-ig

780 t00170580 565675565 ,170
I 50.001- 160.000.-is

100800{805q0 575180 685575160.001- 170.000-ig
100585 190695 600190585170.001- 1 80.000.-ig
t00520 900615715 6i0520615180.001- 190.000.-ig
1009506.15 550755 660550645I 90.001-200.000.-ig
150580 100061578i 690615 580
150610 t00I7058t5 120705 610
t5012007i5 640845 750640135220.001-230.000.-ig
15067t)785 865610 9152J0.001-r6l

l.
{.
5.

6

1

u

10.

II
12.

lJ.
lJ.
15.

16.

t'7.

I tt.

t9.
tn

21.
)1

23.

2!.
25.

26.

21.

2lt.

29.

-l
l,

3{.
.]5.

J6.

37.

lll.
39.

10.

Jl.

I

30.

F

t0

160

{8.001 - 50.000 -ie

52.001 - 5,1.000-is
230

54.001 - 56.000-ie

4i5

65.001- 66.000-ig

465

410

8,i 0

200.001-21 0.000.-is

2l 0.001-220.000.-is

l 300865
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-1. szrimri mell6klct a 912010. (III. 29.) iinkorminl'zati rendelethez

Biilcsiidci elLitris 6s szolgriltatisok szem6lyi ti'rit6si dijai

A B

I Sze m6l1 i t6rit6si dii
2 Gyermek6tkeZetes 6s gondozAs

3 Gyermekdtkezt et6s

kedvezm6nyek eset6n (50%)
normativ 315.-Ft /f6lnap

.1. Nytjtott nyitva tartAs esetdn vacsora 200.-Ft/lii/nap
Ny[j tott nyitva tartiis I 080. Ft/6ra

6. ldoszakos gyermekleltigyelet
7 Baba-mama muzsika 500 Ft/alkalom

Szdraz s6 terripia 500 F tiallialorn
J6t6kos gyermek torna -100 l't/ alkalom

10. Otthoni gyermekgondozds a)az elsti gyermek utAn a fizetdsre ktitelezett netto
jitvedelmdnek loyo-a 5 Ft-ra kerekitve

b) minden toviibbi gyermek utan az a) pontban

n') atdrozott 0ssze 200lo-a. 5 Ft-ra kerekiwe

I l. Fei l6d6svizsgrilat, taniicsadiis 3 000 Ft / alkalom
12. Egydni komplex fej lesztds 3 000 Ft / alkalom
13. Kiscsoportos komplex kdpessdglejlesztds 8 000 Ft / { alkalom

795.-Ft llfilnap

300.- Ft/6ra

8.

9.


