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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. december 07. napján tartott Képviselő-testületi ülésen a 364/2011. (XII.07.) számú
határozattal elfogadásra került a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításának rendelettervezete, ami kifüggesztésre került.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) módosításával, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet hatályba lépésével a
24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) további módosítása vált
szükségessé.
A jogszabály az intézmények részére kötelező formában adminisztratív eljárási feladatokat ír
elő, meghatározza a szolgáltatások intézményi térítési díjának számítási módjait, valamint a
szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjak maximális mértékét. A bölcsődéknél
lehetőséget ad arra, hogy az étkezési díjon felül gondozási díjat állapíthat meg a fenntartó.
Ugyanakkor az önkormányzatoknak lehetőségük van arra is, hogy a rászoruló, a
többgyermekes, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében,
a törvényben meghatározottaknál kedvezőbb feltételeket írjanak elő a személyi térítési díjakra
vonatkozóan.
A bölcsődei étkezés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
számára ingyenes, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei, valamint a tartósan
beteg, vagy fogyatékos gyermekek számára 50 %-os étkezési térítési díj kedvezmény vehető
igénybe. A 2012. január 01. napjától hatályos szabályozás értelmében ez a kedvezmény
továbbra is fennáll.
A bölcsődékben az étkezési díjon felüli gondozási díj bevezetésére vonatkozóan előzetes
felmérést végeztünk. A 230 gyermek szülei közül kb.140 gyermek szülei tudnák esetleg
megfizetni a gondozási díjat. A tapasztalatok szerint már az étkezési díj megfizetése is
problémát jelent a szülők nagy részének.
Ezért javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a bölcsődékben a gondozásra, nevelésre
külön gondozási díjat most ne állapítson meg.
A Önkormányzat közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozó pályázata nem került
befogadásra a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál. A szolgáltatást állami
támogatás nélkül nem tudja Önkormányzatunk biztosítani, ezért javaslom, hogy a szolgáltatás
a Rendeletből törlésre kerüljön. Az ellátottakat a további ellátás más szolgáltatónál való
elérhetőségéről már tájékoztattuk.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2011.
(IX.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …./2012. (….) önkormányzati
rendelet-tervezethez (a továbbiakban Rendelet-tervezet) az alábbi módosító indítványt
teszem:
A Rendelet-tervezet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat a szenvedélybetegek közösségi ellátását, illetve a szenvedélybetegek
alacsony küszöbű ellátását ellátási szerződés útján biztosítja.”
(2) A Rendelet 11.§ (2) bekezdése hatályát veszti.
A Rendelet- tervezet 5.§-a kiegészül az alábbi új (1) bekezdéssel az alábbiak szerint, az
eredeti rendelkezés pedig (2) bekezdésre változik:
(1) A Rendelet 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 térítési
díjat kell fizetni.
A bölcsődékben a gondozásért térítési díjat nem kell fizetni.”
A Rendelet-tervezet kiegészül egy új 8. és 9.§-al az alábbiak szerint, az eredeti rendelettervezet 8. §-a 10. §-re módosul:
„8.§
A Rendelet kiegészül egy új VIII. fejezettel Szociálpolitikai kerekasztal címmel, azon belül új
26/A. §-al az alábbiak szerint, ezzel egyidejűleg a Rendelet eredeti VIII. fejezete
átszámozódik IX. fejezetre:
VIII. Fejezet
Szociálpolitikai kerekasztal
26/A. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, a
szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal működik.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai
a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén szociális intézményt
működtető fenntartók képviselői,
b) az 1. mellékletben megnevezett szervezetek képviselői,
c) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részéről az 1. mellékletben
felsorolt személyek.
(3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést
tart, üléseit a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területért felelős alpolgármester
hívja össze. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak.
(4) A szociálpolitikai kerekasztal működésének további szabályait az általa elfogadott
működési szabályzatban határozza meg.

9.§
A Rendelet kiegészül egy új 1. számú melléklettel jelen rendelet 1. számú melléklete szerint.”
A Rendelet-tervezet eredeti 8.§-a (átszámozva 10. §) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a
34/2004. (X.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.”
Budapest, 2012. január 18.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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1. melléklet a 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

A 27. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti szervezetek, személyek
1. A 27. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szervezetek:
1.1. Budapest Főváros Önkormányzat
1.2. Kerületben működő egyházak képviselői
1.3. Kerületben szociális területen működő civil szervezetek vezetői
1.4. Kerületben működő nem állami, egyházi szociális intézményt fenntartók képviselője
1.5. Budapesti Mozgássérültek Egyesülete IX. ker. Szervezete
1.6. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
1.7. Magyar Vöröskereszt IX. kerületi szervezete vezetője
1.8. Kerületi népegészségügyi intézet vezetője
2. A 28. § (2) bekezdés c) pontja szerinti személyek:
2.1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros polgármestere
2.2. a Képviselő-testület szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának
elnöke
2.3. Szociális ügyekért felelős tanácsnok
2.4. A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója
2.5. A Polgármesteri Hivatal szociális ügyekért felelős szervezeti egységének vezetője
2.6. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Igazgató főorvosa
2.7. A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht. Igazgatója
2.8. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) önkormányzati rendelet hatályos
szövege
„11. § (1) Az Önkormányzat a pszichiátriai,
illetve szenvedélybetegek részére a közösségi
alapellátás keretében biztosítja
a)a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást
az önálló életvitel fenntartásában,
b)
a meglévő képességek megtartását,
illetve fejlesztését,
c)a háziorvossal és a kezelőorvossal való
kapcsolattartással, a szolgáltatást igénybe
vevők folyamatos figyelemmel kísérését,
d)
pszichoszociális rehabilitációt, szociális
és mentális gondozást,
e)az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen,
szolgáltatásban,
szűrővizsgálaton
való
részvétel ösztönzését és figyelemmel
kísérését,
f) megkereső programok szervezését az
ellátásra
szoruló
személyek
elérése
érdekében.

Módosítás tervezete

„11. § (1) Az Önkormányzat a szenvedélybetegek
közösségi ellátását, illetve a szenvedélybetegek
alacsony küszöbű ellátását ellátási szerződés
útján biztosítja.”

(2) Az Önkormányzat a szociális és Hatályát veszti
gyermekjóléti intézményei útján látja el, a
közösségi
pszichiátriai
ellátást,
a
szenvedélybetegek közösségi ellátását, illetve a
szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátást
ellátási szerződés útján biztosítja.”
„24. § (1) Az e rendeletben szabályozott
ellátásokért – az Szt. 115/A. §-ban felsorolt
szolgáltatások kivételével – valamint a Gyvt.
146.
§
(4)
bekezdése
szerinti
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.”

„24. § „(1) Az e rendeletben szabályozott
ellátásokért – az Szt. 115/A. §-ban felsorolt
szolgáltatások kivételével – valamint a Gyvt.
151. § (1) és (2) bekezdése szerinti
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A bölcsődékben a gondozásért térítési díjat nem
kell fizetni.”

VIII. Fejezet
Szociálpolitikai kerekasztal
26/A. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások, valamint a személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi ellátások színvonalának,
hatékonyságának javítása, a szociális
szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt
feladatok megvalósulásának, végrehajtásának
figyelemmel kísérése érdekében helyi
szociálpolitikai kerekasztal működik.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai
a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
közigazgatási területén szociális intézményt
működtető fenntartók képviselői,
b) az 1. mellékletben megnevezett
szervezetek képviselői,
c) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Önkormányzata részéről az 1. mellékletben
felsorolt személyek.
(3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség
szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülést tart, üléseit a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
területért
felelős
alpolgármester hívja össze. A szociálpolitikai
kerekasztal ülései nyilvánosak.
(4)
A
szociálpolitikai
kerekasztal
működésének további szabályait az általa
elfogadott működési szabályzatban határozza
meg.
VIII. fejezet
Záró rendelkezések

IX. fejezet
Záró rendelkezések
1. melléklet a 24/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelethez
A 27. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti
szervezetek, személyek
1. A 27. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
szervezetek:
1.1. Budapest Főváros Önkormányzat
1.2. Kerületben működő egyházak képviselői
1.3. Kerületben szociális területen működő
civil szervezetek vezetői
1.4. Kerületben működő nem állami, egyházi
szociális intézményt fenntartók képviselője
1.5. Budapesti Mozgássérültek Egyesülete
IX. ker. Szervezete
1.6. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
1.7. Magyar Vöröskereszt IX. kerületi
szervezete vezetője
1.8. Kerületi népegészségügyi intézet
vezetője
2. A 28. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
személyek:
2.1. Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros polgármestere
2.2. a Képviselő-testület szociális ügyekben
feladatés
hatáskörrel
rendelkező
bizottságának elnöke
2.3. Szociális ügyekért felelős tanácsnok
2.4.
A
Ferencvárosi
Szociális
és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
igazgatója
2.5. A Polgármesteri Hivatal szociális
ügyekért felelős szervezeti egységének
vezetője
2.6. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat
Igazgató főorvosa
2.7. A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató
és Ellátó Kht. Igazgatója
2.8. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék
intézményvezetője

