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Tárgy: Módosító  indítvány  a  költségvetési  rendelet  előirányzatainak  megalapozásához 
szükséges  egyes  önkormányzati  rendeletek  módosítására 
vonatkozó rendelet- tervezethez

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Készítette: Dr. Gáspár László irodavezető Humánszolgáltatási  Iroda 

Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 2012. február 15.
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2012. február 15.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű X
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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ALPOLGÁRMESTERALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  alábbi  módosító  indítványt  teszem  a  költségvetési  rendelet  előirányzatainak  
megalapozásához  szükséges  egyes  önkormányzati  rendeletek  módosítására  vonatkozó 
rendelet- tervezethez (továbbiakban Rendelet- tervezet).

1.  A  megújult  Ferencváros  Kártya  használatát  kívánjuk  népszerűsíteni  azzal,  hogy  a 
rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatások  és  az  átmeneti  segély  bizonyos  esetekben  a 
támogatás  50  %-nak  erejéig  a  Ferencváros  Kártyára  kerüljön  utalásra.  Ugyanakkor  az 
önkormányzat célja, hogy a megállapított támogatások irányítottan kerüljenek  elköltésre. 

A 14. §  hatályba lépését 2012. április  01. napjától javaslom.  

2. Az intézményekben a térítési  díjakra vonatkozó számításoknál a könnyebb számítási  mód, 
illetve  a  kerekítés  szabályait  figyelembe  véve  javaslom  a  mellékletekben  a  jelen 
előterjesztés szerinti  javításokat és az Ádám Jenő Zeneiskola  igazgatójának  javaslatára  a 
hangszerhasználati díj bevezetését. 

A fentiek alapján a konkrét javaslataim a következők:

A Rende let-tervezet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

14. §

Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének  a pénzbeli  
és  természetbeni  támogatásokról  szóló  25/2011.  (IX.26.)  önkormányzati  rendelet  22.  §-a 
kiegészül az alábbi új (3) és (4) bekezdéssel az alábbiak szerint:

„(3)  A 15. § (1) bekezdés b), d), e) pontja alapján megállapított  átmeneti  segély összegének 
50  %-át,  a  34.  §  (2)  bekezdés  d),  f),  g)  pontja  alapján  megállapított  rendkívüli  
gyermekvédelmi támogatás összegének 50 %-át a Ferencváros Kártyára kell utalni.

(4) A (3) bekezdés szerint  megállapított  támogatások esetén a Ferencváros Kártyát ingyenesen 
kell biztosítani  a kérelmező  részére.” 

A  Rende let-tervezet  4.  és 6.  számú  mellékletei  je len  módosító  indítványhoz  csatolt 
tartalommal kerüljenek elfogadásra.

A Rende let-tervezet 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„19. §

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt  kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.



(2) E rendelet 14.§-a 2012. április  1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2012. április  2-án hatályát veszti.” 

Budapest, 2012. február 8.

Tisztelettel:

Formanek Gyula s.k.
  alpolgármester



1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

……/2012. (…….) önkormányzati  rende let 4. számú melléklete

2. számú melléklet

Szociális és gyermekjóléti intézmények 2012. évi bruttó térítési díjai

Ferencváros i Egyesített Bölcsődei Intézmények 
    

Étkezés: Ft/nap
Gyermek  térítési díj ÁFÁ-val 420,-
Dolgozó térítési díj  ÁFÁ-val 420,-
Vendég ebéd  ÁFÁ-val és rezsi kts-el 770,-

Étkezési norma:
Gyermek  nyersanyag norma 331,-
Dolgozók nyersanyag norma 331,-
Vendégétkező  nyersanya norma 331,-

Szolgáltatási díj:
Torna díja 1.500,-/hó
Időszakos gyermekfelügyelet  1.200,-Ft/8 ó

Egyéb térítés:
Nem igényjogosult  gyermek 1.200,-Ft/nap
Házi gyermekfelügyelet  zá 960,-/óra

Gyermekek Átmeneti Otthona: 
Gyermek  nyersanyag norma ÁFA-val 490,-
Gyermek  gondozási díj 250,-
Gyermek  étkezés 350,-

Ferencváros i Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

Szolgáltatás: Ft
Házi segítségnyújtás díja (gondozási díj) 750,-/óra
Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás 
maximum

3.000,-/hónap

Étkezési díj 600,-/adag
Ebédszállítás 130,-/alkalom
Ebédszállítás külterületen 130,-/alkalom
Szombati ebédszállítás 160,-/alkalom
Szombati ebédszállítás külterületen 160,-/alkalom
Idősek Átmeneti Gondozóháza
személyi  térítési  díj  (nem kerületi  lakos 
részére)
Egyéb esetben a jövedelem 60 %-a

3.500,-/nap

Reggeli 340,-/nap
Ebéd 600,-/nap
Vacsora 400,-/nap



Óvodák
Szolgáltatás: Ft/nap
3-szori étkezés 400,-

Általános iskolák

Szolgáltatás: Ft/nap
3-szori étkezés 490,-
ebéd 350,-

Középiskolák

Szolgáltatás: Ft/nap
ebéd 370,-

Ferencváros i napközis  táborok 

Szolgáltatás: Ft/nap
Molnár Ferenc Ált. Isk. 
étkezés

760,-

Weöres S. Ált. Isk. és Gimn.
étkezés

760,-

.



……/2012. (…….) önkormányzati  rende let 6. számú melléklete

1. számú melléklet

A közoktatásról szóló  1993. évi LXXIX. sz. törvény 115.§ (1)c és 116.§ (1)a pontja alapján az 
Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetési kötelezettsége

Új növendékek (Ft/félév)
6 és18 év között       6.800 
18 és 22 év között     12.900 
22 év felett     20.500 

Régi növendékek 6 és 18 év 
között

(Ft/félév)

elégséges tanulmányi eredmény 
esetén

8.700

közepes tanulmányi eredmény 
esetén

7.100

jó  tanulmányi eredmény esetén 6.800
je les tanulmányi  eredmény esetén 6.500

Régi növendékek 18 és 22 év 
között

 (Ft/félév)

elégséges tanulmányi eredmény 
esetén

21.600

közepes tanulmányi eredmény 
esetén

17.000

jó  tanulmányi eredmény esetén 13.000
je les tanulmányi  eredmény esetén 10.800

22 év felett  (Ft/félév)
20.500

A dalosjáték, előképző egységesen  (Ft/félév)
6.500

Hangszerhasználati  díjak  egy félévre,  amelyet a  térítési  díjjal  egy időben kell  fizetni 
2012. március 01. napjától:

Hangszerhasználati díjból kedvezmény nem adható. 

Hangszerek  (Ft/félév)
Zongora, orgona: 1.500

Magánének zenei kísérete: 1.000
Vonós, fúvós, gitár, ütő: 2.500



József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjai 

6 és 18 év között:  (Ft/félév)
elégséges tanulmányi  eredmény 
esetén

1.600

közepes tanulmányi  eredmény 
esetén

1.400

jó  tanulmányi eredmény esetén 1.200
je les tanulmányi  eredmény esetén 1.000

A   Ferencvárosi Táborokban     fizetendő (étkezési)  térítési díj (Ft/nap) 
 

Ft/nap
Balatonlelle  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben tanuló)

2.000

Balatonlelle  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági  Tábor  (IX.  ker-ben  pedag. 
és hozzát.)   

2.200

Balatonlelle  Gyermeküdülő  és  Ifj. 
Tábor (nem ker. isk.,egyéb vendég)

2.300

Kincsesbánya  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben tanuló)

1.500

Kincsesbánya Gyermeküdülő  és Ifj. 
Tábor  (IX.  ker-ben  pedag.  és 
hozzátart.)

2.000

Kincsesbánya Gyermeküdülő  és Ifj. 
Tábor (nem ker. isk., egyéb vendég)

2.200

A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak

Ft/éj
Kincsesbánya  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági  Tábor  (IX.  ker-ben  pedag. 
és hozzátart.)

700

Kincsesbánya  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági  Tábor  (nem  ker.isk,egyéb 
vendég

1.200

Balatonlelle  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag.és 
hozzát.)

1.200

Balatonlelle  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági  Tábor  (nem  ker.isk,egyéb 
vendég)

1.400

A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak

Ft/f ő/turnus 
Kincsesbánya  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági  Tábor (IX.  ker-ben pedag. 
és hozzátartozó

800

Kincsesbánya  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági Tábor (nem ker. isk.  egyéb 
vendég)  

850



Ft/f ő/turnus 
Balatonlelle  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag.és 
hozzát.)         

700

Balatonlelle  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági  Tábor  (nem  ker.isk,egyéb 
vendég

700

Leövey Klára Gimnáziumban alkalmazandó  térítési-  és tandíjak  

 (Ft/fő)
A közoktatásról  szóló  1993. évi LXXIX.  tv.  115. § 
(1)  bekezdésének  b) pontjában  meghatározott 
esetben  

 (2. szakképzést szerző tanuló)

20.000

 (Ft/fő)
A közoktatásról  szóló  1993. évi  LXXIX.  tv.  115. § 
(1)  bekezdésének  c) pontjában  meghatározott 
esetben a tanulmányi eredménytől függően
(alapfokú művészetoktatás)

-

A közoktatásról  szóló  1993. évi  LXXIX.  tv.  115. § 
(1)  bekezdésének  d) pontjában  meghatározott 
esetben tanulmányi eredménytől függően
(felnőtt oktatásban 11. és 12. évfolyamon tanulók)

    (Ft/fő)

4,00 tanulmányi átlag felett 16 000
3,00-3,99 tanulmányi átlagig 20 000
3,00 tanulmányi átlag alatt 24 000

A közoktatásról  szóló  1993. évi  LXXIX.  tv.  115. § 
(1)  bekezdésének  e) pontjában  meghatározott 
esetben
(nappali  vagy  felnőtt  képzés  esetén másodszor 
ismétli a 11. évfolyamot)

(Ft/fő)

a)  nappali oktatásban 20.000
b) felnőttoktatásban a térítési díj mértéke

az első beszámolóig 22.000
az első beszámoló után, annak eredményétől függően
4,00 tanulmányi átlag felett 20.000

24.000
26.000

3,00-3,99 tanulmányi átlagig
3,00 tanulmányi átlag alatt



A Törvény 116. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben – 
figyelemmel a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. 

(VI.8.) MKM rendelet 9. § (5) bekezdésére - a tanulmányi eredménytől 
függően

22.  életév  betöltéséig,  amennyiben  tanulói 
jogviszonyban
áll a nappali oktatás munkarendje szerinti  oktatásban

(Ft/fő)
16.000
18.000
22.000
26.000
30.000

5,00 tanulmányi átlag esetén
4,50-4,99 tanulmányi átlagig
4,00-4,49 tanulmányi átlagig
3,50-3,99 tanulmányi átlagig
3,50 tanulmányi átlag alatt

22. életév felett
(Ft/fő)

5,00 tanulmányi átlag esetén 22.000
4,50-4,99 tanulmányi átlagig 36.000
4,00-4,49 tanulmányi átlagig 52.000
3,50-3,99 tanulmányi átlagig 66.000
3,50 tanulmányi átlag alatt 74.000

A tandíj megállapításánál a félévi és év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni.

A közoktatásról  szóló  1993. évi  LXXIX.  tv.  116. § 
(1)  bekezdésének  b)  és d)  pontjában  meghatározott  
esetben  a  tandíj  mértéke a  szakfeladatra  jutó  folyó 
kiadások egy tanulóra  jutó hányadának
(11. évfolyamtól kezdődően az évfolyam harmadik  
és további alkalommal történő megismétlésekor)

(Ft/fő)
55.000

a) nappali oktatásban  az első félévben
a második félévben és minden további félévben az előző félév 

tanulmányi eredményétől függően
4,00 tanulmányi átlag felett 44.000

55.000
66.000

3,00-3,99 tanulmányi átlagig
3,00 tanulmányi átlag alatt

 (Ft/fő)
36.000b) felnőttoktatásban  az első beszámolóig

az első beszámoló után, annak eredményétől függően:
4,00 tanulmányi átlag felett 22.000

36.000
51.000

3,00-3,99 tanulmányi átlagig
3,00 tanulmányi átlag alatt

-   A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  tv.  116.  §  (1)  bekezdésének  c)  pontjában 
meghatározott  esetben a tandíj  mértéke a szakfeladatra  jutó folyó  kiadások egy tanulóra  jutó 
hányadának legfeljebb 100 %-a.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 116. § 
(1) bekezdésének e) pontjában meghatározott  
esetben a tandíj mértéke

 (Ft/fő)



felnőttoktatási tanulói jogviszony keretében teendő  
ún. rendes érettségi vizsga teljes díja:

22.000

-  egyes  tárgyakból teendő  vizsga  esetében  megegyezik  az Oktatási  Hivatal  által  az adott 
vizsgaidőszakra megállapított  vizsga díjával.


