18/2014.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (…) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ban, a 62. § (2)
bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3)
bekezdésében, 116. § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és (2)
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításairól a következőket
rendeli el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § Az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából az
Önkormányzat ellátási szerződés útján teljes körű jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
biztosít a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes, az Szt. 65. § (4) bekezdésében
meghatározott rászorulók részére.”
2. §
(1) Az Ör. 16. § (1) bekezdés e) pontja hatályát veszti.
(2) Az Ör. 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § (3) A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények a fogyatékkal élő gyermekek
korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását állami fenntartón keresztül
végzi.”
3. §
Az Ör. az alábbi új 4. Táborok címmel és 17/A. §-al egészül ki:
„4. Táborok
17/A. §
„(1) A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságán keresztül az
idősek klubjaiban és az idősek gondozóházában szociális ellátásban részesülők évente egy
alkalommal szociális üdültetést igényelhetnek az Önkormányzat által fenntartott üdülőben.

(2) A szociális üdülést igénybevevő az utazás költségeit és az étkezés személyi térítési díját
köteles megtéríteni.
(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A Ferencvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézmények által azok gondozottai
és kísérői és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, valamint a Ferencvárosban működő
művészeti- és sportegyesületek által azok tagjai részére szervezett táboroztatás esetén,
kérelmükre, a polgármester egyéni elbírálás alapján méltányosságból engedélyezheti,
hogy az általuk megfizetendő térítési díjak megegyezzenek a IX. kerületi tanulók által
fizetendő térítési díjakkal.
(5) A polgármester a kincsesbányai táborban a hétvégeken és a turnuson kívüli időszakban az
egyéb vendég részére kérelem alapján a szállás díjának megfizetésére méltányosságból
20 % kedvezményt nyújthat.
(6) A kincsesbányai táborban a turnus az adott tanév kezdetétől a téli szünet kezdetéig,
valamint a téli szünet utáni első tanítási naptól a tanév utolsó napjáig tartó időszak. A
turnus minden héten hétfőtől péntek 14 óráig tart.
(7) A balatonlellei táborban a turnus az adott év június 01. napjától augusztus 31. napjáig tartó
időszak. A turnuson kívüli időszak az adott és szeptember 01. napjától szeptember 30.
napjáig tart. A polgármester a szállás díjának megfizetésére méltányosságból 20 %
kedvezményt nyújthat.”
4. §
Az Ör. 20. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A 14. § (1) bekezdésében meghatározott ellátás esetén, ha az ellátást igénybe vevő a
családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetőjének döntése alapján az
ellátás időtartama további egy évvel meghosszabbítható.”
5. §
(1) Az Ör. VII. Fejezet „1. Az intézményi térítési díj” alcím helyébe az „1. Az intézményi és
személyi térítési díj” alcím lép.
(2) Az Ör. 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokért – az Szt. 115/A.§-ban felsorolt
szolgáltatások kivételével – valamint a Gyvt. 151. § (1) és (2) bekezdése szerinti
gyermekétkeztetésért személyi térítési díjat kell fizetni. A bölcsődei gondozásért 0,-Ft
személyi térítési díjat kell fizetni.”
(3) Az Ör. 24. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az intézményi térítési díjakat jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

(4) Az Ör. 24. § (3) bekezdés bevezető mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A személyi térítési díj fizetésére az Szt. és a Gyvt. szerint meghatározott személy
köteles. ”
6. §
(1) Az Ör. VII. Fejezet „2. A személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére vonatkozó
szabályok” alcíme helyébe a „2. A személyi térítési díj megállapítására, csökkentésére,
elengedésére vonatkozó szabályok” alcím lép.
(2) Az Ör. 25. §-a az alábbi új (1) bekezdéssel kiegészül, ezzel egyidejűleg az „(1)” bekezdés
számozása „(1/a)” számozásra módosul.
„(1) A szociális szolgáltatásokért és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott
szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg.”
7. §
Az Ör. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép.
8. §
Az Ör. kiegészül a jelen rendelet 1/b. számú mellékletét képező új, 3. számú melléklettel.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2014. február …
dr. Bácskai János
polgármester

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Döntési javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotja
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014. (...) önkormányzati rendeletét.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző

dr. Enyedi Mária s.k.

a …./2014.(…..) rendelet 1/a. számú melléklete
„2. sz. melléklet
Szociális és gyermekjóléti intézmények bruttó térítési díjai
Jelen mellékletben a szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjak tájékoztató jellegűek. A
személyi térítési díjak pontos összegét az intézményvezető állapítja meg.
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
Szolgáltatás

Bölcsődei gondozás:
Étkezés:
Gyermek térítési díj ÁFÁ-val
Dolgozó térítési díj ÁFÁ-val
Vendég ebéd ÁFÁ-val és rezsi kts-el
Egyéb szolgáltatási díj:
Torna díja
Időszakos gyermekfelügyelet
Házi gyermekfelügyelet

Intézményi térítési
díj

0,- Ft/fő/nap
770,- Ft/fő/nap
770,- Ft/fő/nap
770,- Ft/fő/nap

1.200,-Ft/fő/óra
1.110,-Ft/fő/óra
1.145,-Ft/fő/óra

Az int.vez. által
megállapítható
személyi térítési
díj maximum
0,-Ft/fő/nap
420,- Ft/fő/nap
420,- Ft/fő/nap
770,- Ft/fő/nap

1.500,-Ft/fő/hó
1.200,-Ft/fő/8 óra
960,-Ft/fő/óra

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
Szolgáltatás

Intézményi térítési
díj

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.465,-Ft/fő/óra
ellátási
szerződéssel
845,- Ft/fő/nap

Szociális étkezés szállítással:
Ebből
szociális étkezés:
ebédszállítás:
ebédszállítás szombaton:
Idősek Átmeneti Gondozóháza (nem
kerületi lakos részére)
Egyéb esetben a legfeljebb a
jövedelem 60 %-a
- reggeli
- ebéd
- vacsora
Gyermekek Átmeneti Otthona
Nappali ellátás

660,- Ft
185,- Ft
185,-Ft

Az int.vez. által
megállapítható
személyi térítési
díj maximum
750,-Ft/fő/óra
3.500,-Ft/fő/hó
745,- Ft/fő/nap
585,- Ft
130,- Ft
160,-Ft

4.905,-Ft/fő/nap

3.500,-Ft/fő/nap

9.275,-Ft/fő/nap
0,-Ft/fő/nap

600,-Ft/fő/nap
0,-Ft/fő/nap

Óvodák

Óvodák

3-szori étkezés

Étkezés személyi
térítési
díja
maximum
Ft/adag/nap
370,-

Szolgáltatás díja
(bruttó eladási ár)
Ft/adag/nap
455,Általános és Középiskolák

Intézmény

Szolgáltatás
díja
(bruttó eladási
ár)
Ft/adag

Étkezés személyi
térítési díja
maximum
Ft/adag/nap

Bakáts téri Ének-Zene
Ált. Iskola
1 x étkező
510,3 x étkező
725,Kőrösi Cs.S. Ált. Isk.
1 x étkező
525,3 x étkező
745,Ferencvárosi Komplex
Óvoda és Ált. Iskola
Óvoda (3 x étkező)
610,Iskola (3 x étkező)
800,Kosztolányi D. Ált. Isk.
1 x étkező
575,3 x étkező
800,Szent-Gy. A. Isk.
Ált. Isk. 1 x étkező
570,Ált. Isk. 3 x étkező
830,Gimnázium 1 x étkező
570,Gimnázium 3 x étkező
830,Molnár F. Ált. Isk.
1 x étkező
575,3 x étkező
800,József A. Ált. Isk.
1 x étkező
570,3 x étkező
830,Weöres S. Ált. Isk. és
Gimn.
Ált. Isk. 1 x étkező
575,Ált. Isk. 3 x étkező
800,Gimnázium 1 x étkező
575,Gimnázium 3 x étkező
800,380,Leövey K. Gimn.
Telepy K. Isk.
Ált. Isk. 1 x étkező
400,Ált. Isk. 3 x étkező
580,Gimnázium 1 x étkező
400,Gimnázium 3 x étkező
580,Ferencvárosi napközis táborok

305,435,290,410,-

190,240,345,465,335,450,335,450,320,460,320,450,-

350,450,350,450,285,
295,415,295,415,-

Szolgáltatás:

Molnár Ferenc Ált. Isk.
étkezés
Weöres S. Ált. Isk. és Gimn.
étkezés

3-szori étkezés
személyi térítési
díja maximum Ft/
adag/ nap

1-szeri étkezés
személyi térítési
díja maximum
Ft/adag/nap

460,-

320,-

460,-

320,-

a …./2014.(…..) rendelet 1/b. számú melléklete
„3. sz. melléklet
1. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj maximum
Ft/nap
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
1.770
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár, valamint a konyhai dolgozó és a
védőnő)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
2.200
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj.
2.300
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
2.300
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
2.000
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj.
2.200
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj.
2.400
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
2.400
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég
2. A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak
Ft/éjszaka
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. Tábor
0
(IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár,
valamint a konyhai dolgozó és a
védőnő)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
1.200
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
1.400
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
5.000
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
0
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
700
hozzátartozója)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
1.200
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági
5.000
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég

3. A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak maximum

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő
tanár, valamint a konyhai dolgozó és a
védőnő)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (IX. kerületi pedagógus és
hozzátartozója)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és
egyéb vendég)
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági
Tábor turnuson kívüli egyéb vendég
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és
Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és
a kísérő tanár)
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és
Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus
és hozzátartozója)
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és
Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás
tanuló és egyéb vendég)
Kincsesbánya
Gyermeküdülő
és
Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb
vendég

Ft/fő/turnus
560

700

700

700

560
800

850

850

