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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

Ügyiratszám: Kp/1517-9/2012/XII.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  új  Áht.  előírására  tekintettel  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzatának  Képviselő- testülete  a 8/2012. (II.21.) számú rendeletében szabályozta  az 
intézményekben  fizetendő  bruttó  térítési  díjak  összegének  megállapítását,  amit  a  személyes 
gondoskodást  nyújtó  szociális  és gyermekjóléti  ellátásokról  24/2011.  (IX.26.)  számú helyi 
rendelet (a továbbiakban 24/2011. Rendelet) 2. számú melléklete tartalmaz.

Szintén  a 8/2012. (II.21.) számú rendelet alapján a pénzbeli  és természetbeni támogatásokról 
szóló  25/2011.  (IX.26.)  számú  rendelet  (a  továbbiakban:  25/2011.  Rendelet),  2.  számú 
melléklete  tartalmazza a Közoktatásról szóló  1993. évi LXXIX.  törvény  115. § (1) bekezdés 
c)  pontja  és  a  116.  §  (1)   bekezdés  a)  pontja  alapján,  a  tanulók  térítési  díj  fizetési 
kötelezettségét  és a  Ferencvárosi  Táborokban  fizetendő,  a  IX.  kerületben  tanuló  diákokra 
vonatkozó étkezési térítési díj  meghatározását is.  

Továbbá a 8/2012.(II.21.) számú rendelet a 14.§-ával 2012. április  01. napjától hatályba lépő 
rendelkezésével  kiegészítette  a  pénzbeli  és  természetbeni  támogatásokról  szóló  25/2011. 
(IX.26.) önkormányzati  rendelete 22. §-át 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.”

Mivel  a  szükséges  technikai,  pénzügyi  és  jogi  háttér  még  nem  teszi  lehetővé  a  fenti 
támogatások  Ferencváros Kártyára történő  utalását,  ezért  javasolom,  hogy a fenti  kiegészítés 
ne  lépjen  hatályba  2012.  április  01.  napjától.  Amennyiben  a  jogi,  pénzügyi  és technikai 
lehetőségek lehetővé teszik  a támogatások Ferencváros Kártyára utalását, úgy kezdeményezni 
fogom a segélyezési rendelet módosítását.

A  25/2011.  Rendelet  szabályozza  a  méltányosságból  adható  támogatások  körét,  ezek 
elbírálására  jelenleg  a  szociális  ügyekért  felelős  bizottság  az  illetékes.  A  közigazgatási 
hatósági  eljárás és szolgáltatás  általános szabályairól  szóló  2004. évi CXL.  törvény  (KET) 
107. § (1) bekezdése értelmében  az önkormányzati  hatósági ügyben átruházott  hatáskörben 
hozott,  továbbá  a  polgármester  törvény  alapján  önálló  hatáskörben  hozott  önkormányzati 
hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a Képviselő- testület hatáskörébe tartozik. 
Ezért javasolom, hogy a méltányosság gyakorlása a Képviselő- testület  feladatkörébe kerüljön 
át.

Javasolom a 24/2011. Rendelet és a 25/2011. Rendelet módosítását az alábbiak szerint.

A rendelet- tervezet részletes indokolása

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  és  gyermekjóléti  ellátásokról  szóló  24/2011. 
(IX.26.) önkormányzati rendelet 



1. § 

A  24/2011.  Rendelet  2.  számú  mellékletében  a  Ferencvárosi  Egyesített  Bölcsődei 
Intézményekre  (a  továbbiakban:  FEBI)  vonatkozó  táblázatban  szerepel  a  Gyermekek 
Átmeneti  Otthonában  fizetendő  gondozási-  és étkezési  díj.  A szolgáltatást  a Ferencvárosi 
Szociális  és Gyermekjóléti  Intézmények  Igazgatósága (a  továbbiakban: FESZGYI)  nyújtja, 
ezért szükséges a sorok törlése.

2. § 

A  24/2011.  Rendelet  2.  számú  mellékletében  a  FESZGYI  által  nyújtott  szolgáltatások 
tekintetében a személyi  térítési díjak mellett  meg kell jelentetni  a különböző  szolgáltatásokért 
fizetendő intézményi térítési díjakat is. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a 
normatív  állami  hozzájárulás,  illetve  a  feladatfinanszírozás  egy  főre  jutó  összegének  a 
különbözete.  A FEBI táblázatából törölt  két sor  az  intézményi  térítési  díj  megjelölésével 
együtt   a FESZGYI táblázatába került  beépítésre.  
Az intézményi térítési díj számításának  részletezését a melléklet  tartalmazza.

3. §

Az oktatási intézmények  közül a középiskolai ebéd térítési  díjánál,  elírás miatt,  nem a bruttó 
díjtétel szerepel, ezért szükséges a megfelelő,  bruttó összeg meghatározása.  

A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet

4. §

A Rendeletben  egységesen  kívánjuk  megjelentetni  a  méltányosságból adható  támogatások 
körét, ami külön szakaszban kerül szabályozásra. 

5. §

A Rendelet ezen szakaszának  módosítása  a támogatásra jogosultak pontosabb meghatározása 
miatt  szükséges.

6. §.

A Rendeletben  egységesen  kívánjuk  megjelentetni  a  méltányosságból adható  támogatások 
körét, ami külön szakaszban kerül szabályozásra. 

7. §

A Rendelet ezen szakaszának  módosítása  a támogatásra jogosultak pontosabb meghatározása 
miatt  szükséges.

8. §

Az  intézményi  ellátásban  nem  részesülő  0  –  3  éves  korú  gyermekek  támogatásának 
szabályozása szükséges.

9. §

A 0 – 3 éves korú gyermekek  részére történő  támogatásának megállapításához szükséges az 
igazolásként benyújtandó dokumentum meghatározása.



10. §

A Rendelet ezen szakaszának módosítása az egységes megfogalmazás miatt  szükséges.

11. §

A  méltányosságból  adható  támogatások  körét  bővíteni  kívánjuk,  így  szélesebb  körben 
kaphatnak  támogatást  a  rászorulók.  A  KET  107.  §  (1) bekezdése  értelmében  az 
önkormányzati  hatósági  ügyben  átruházott  hatáskörben  hozott,  továbbá  a  polgármester 
törvény  alapján  önálló  hatáskörben  hozott  önkormányzati  hatósági  döntésével  szembeni 
fellebbezés  elbírálása  a  Képviselő-testület  hatáskörébe  tartozik.  Ezért  javasolt,  hogy  a 
méltányosság gyakorlása a Képviselő- testület  feladatkörébe kerüljön.

12. §

A rendelet  2.  számú  mellékletében  szerepel a  Kincsesbányai  Ifjúsági  Táborban  fizetendő 
étkezési térítési díj meghatározása is. Időközben az étkezést biztosító  Bányató Vendéglő KFT. 
is  a  KSH  által  közzétett  fogyasztói  árindex-változásra  való  hivatkozással  áremelést 
kezdeményezett,  melynek  következtében  változnak  az  étkeztetési  egységárak,  így  ezen 
összegek  módosítása  is  szükséges. Továbbá a táborokra  vonatkozóan a Ferencvárosi diákok 
után fizetendő mosatási díj megjelenítése is  szükséges a táblázatban.

13. §

A segélyek  50 %-nak a Ferencváros Kártyára történő utalása a szükséges technikai,  pénzügyi 
és jogi  háttér  hiányában  jelenleg  még nem oldható  meg,  ezért  szükséges a 8/2012. (II.21.) 
számú önkormányzati rendelet erre vonatkozó rendelkezése hatályba lépésének hatályon kívül 
helyezése.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt  Képviselő- testületet,  hogy az előterjesztésben leírtak alapján 
a  rendelet- tervezetet egy fordulóban tárgyalja meg és fogadja el.

Budapest, 2012. március 14. 

Formanek Gyula s.k.
 alpolgármester

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



Határozati  javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt, 
hogy  az  egyes  szociális  tárgyú  rendeletek  módosításáról  szóló  …./2012.  (III.22.) 
önkormányzati rendeletét ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2012. március 22.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megalkotja a …/2012.(III.22.) rendeletét az egyes szociális  tárgyú rendeletek módosításáról.

Határidő: 15 nap
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

  Dr. Nagy Hajnalka  jegyző



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat  Képviselő-testületének
……/2012. (III.22.) önkormányzati  rendelete

az egyes szociális  tárgyú rendeletek módosításáról 

Budapest Főváros IX.  Kerület  Ferencváros Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  szociális 
igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  (a továbbiakban Szt.) a 32. § 
(1)  bekezdés b) pontjában,  a 32. § (3)  bekezdésében,  a 45. § (4) bekezdésében,  a 46. § (1) 
bekezdésében,  az 55. § (1) bekezdés b) pontjában,  a 115. § (2) bekezdésében, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 
18.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában,  a  21.  §  (1)  bekezdésében,  a  131.  §  (1)  bekezdésében, 
valamint  a helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8. § (1) bekezdésében 
meghatározott  feladatkörében eljárva,  a  Humán Ügyek Bizottsága és a Pénzügyi  Ellenőrző 
Bizottság  véleményének  kikérésével  és a  1990.  évi  LXV.  törvény  16. §  (1)  bekezdésében 
foglalt  felhatalmazás  alapján  az  egyes  önkormányzati  rendeleteinek  a  költségvetési 
rendeletben  javasolt  előirányzatok  megalapozásához  szükséges  módosítása  érdekében  a 
következőket rendeli  el:

I. Fejezet
A személyes gondoskodást nyújtó  szociális  és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 

(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

1. §

A  személyes  gondoskodást nyújtó  szociális  és gyermekjóléti  ellátásokról  szóló  24/2011. 
(IX.26.) önkormányzati  rendelet 2. számú mellékletében a Ferencvárosi Egyesített  Bölcsődei 
Intézményekre  vonatkozó  táblázatból  a  Gyermekek  Átmeneti  Otthonára  vonatkozóan  az 
alábbi két sor törlésre kerül. 

Gyermek gondozási díj 250,-
Gyermek étkezés 350,-

2. §

A  személyes  gondoskodást nyújtó  szociális  és gyermekjóléti  ellátásokról  szóló  24/2011. 
(IX.26.)  önkormányzati  rendelet  2.  számú  mellékletében  a  Ferencvárosi  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Intézmények  Igazgatósága által  nyújtott  szolgáltatásokra  vonatkozó  táblázat 
helyébe az alábbi táblázat kerül.  
Ferencvárosi Szociális  és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
Szolgáltatás 2012.  évi  személyi 

térítési díj 100 %
2012. évi intézményi 
térítési díj

Házi segítségnyújtás    750,- Ft/óra 1.662,-Ft/óra
Szociális  étkezés
Ebédszállítás:
Ebédszállítás  külterületen
Szombati ebédszállítás
Szombati ebédszállítás  külterületen

   600,- Ft/fő/nap
   130,- Ft/fő/nap
   130,- Ft/fő/nap
   160,- Ft/fő/nap
   160,- Ft/fő/nap

   881,-Ft/fő/nap

Idősek Átmeneti Gondozóháza 
(nem kerületi lakos részére)
Egyéb esetben a legfeljebb a 
jövedelem 60 %-a

- reggeli
- ebéd 
- vacsora

3.500,- Ft/fő/nap

   340,-Ft/fő/nap
   600,-Ft/fő/nap
   400,-Ft/fő/nap

4.645,-Ft/fő/nap

Gyermekek Átmeneti Otthona    600,- Ft/nap 8.604,-Ft/fő/nap
Nappali ellátás -    413,-Ft/fő/nap



3. §

A  személyes  gondoskodást nyújtó  szociális  és gyermekjóléti  ellátásokról  szóló  24/2011. 
(IX.26.)  önkormányzati  rendelet  2.  számú  mellékletében  a  Középiskolákra  vonatkozó 
táblázatban a „370” összeg helyébe „480” összeg kerül. 

4. §

II. Fejezet
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

A pénzbeli  és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati  rendelet 
(a továbbiakban a Rendelet) 16. § (3) bekezdése hatályát veszti.

5. § 

A Rendelet 18. § (1) bekezdésében az „egyedülálló”szövegrész helyébe az „egyedül élő, vagy 
gyermekét egyedül nevelő” szövegrész kerül.

6. §

A Rendelet 20. § (5) bekezdése hatályát veszti.

7. §

A Rendelet 24. § (1) bekezdésében az „egyedül élő” szövegrész helyébe az „egyedül élő vagy 
gyermekét egyedül nevelő” szövegrész kerül.

8. §

A Rendelet  34. § (2) bekezdésének g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„g)  iskoláztatásával,  óvodai  nevelésével,  bölcsődei  elhelyezésével  kapcsolatos  egyszeri 

kiadásokra,  vagy  a  védőnői  szolgálat,  illetve  egészségügyi  intézmény  által  javasolt 
szolgáltatások, ellátások igénybevételére.”  

9. § 

A Rendelet  34. § (3) bekezdése az alábbi i) ponttal kiegészül.  
„i)  az egészségügyi  szolgáltatások,  ellátások  szükségességét a  védőnői  szolgálat,  illetve  az 
egészségügyi  intézmény  által  kiállított  javaslattal,  igénybevételét  az egészségügyi intézmény 
által kiállított  igazolással”

10. §

A Rendelet 36/A. § (1) bekezdés bevezető mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„36/A.  §   (1)  A polgármester  bölcsődéztetési  támogatást  nyújthat  a  szülő  vagy  törvényes 
képviselő  részére  a  gyermek  3. életévének  betöltéséig,  illetve  ha  a  gyermek  a 3.  életévét 
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi  szintje  alapján még nem érett az óvodai nevelésre, 
a 4. életévének betöltését követő augusztus 31. napjáig,  és ha a …”



11. §

(1) A Rendelet kiegészül egy új VII. Fejezettel,  melynek  címe „ Méltányosság gyakorlása” és 
egy új 41/B.§-sal az alábbiak szerint:

„VII. Fejezet 
Méltányosság gyakorlása

41/B. §

(1) A Képviselő-testület  különös  méltánylást  érdemlő  esetben,  ha  azt a  jogorvoslati  eljárás 
során felvett  környezettanulmányon  tapasztaltak is  alátámasztják, évente  egy alkalommal 
átmeneti  segélyt,  bölcsődéztetési  támogatást,  helyi  gázár-  és távhőtámogatást,  temetési 
segélyt  és rendkívüli  gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg, amennyiben a kérelmező 
havi  jövedelme,  illetve  a kérelmező  családjában az egy főre  jutó jövedelem a jogosultság 
megállapításához meghatározott  jövedelemhatárt  legfeljebb 2.000,-Ft-tal haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő  eset, ha
a) kérelmező  vagy családtagja súlyos mozgáskorlátozott,
b) kérelmező vagy családtagja súlyos látás vagy halláskárosult,
c) kérelmező vagy családtagja  munkaképesség-csökkenése a 100 %-ot, vagy 

egészségkárosodása a 80 %-ot eléri,
d) kérelmező és a családjában élők mindegyike nyugdíjban vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesül,
e) családban 3 vagy több gyermeket nevelnek.

(3)  A  Képviselő-testület,  évente  egy  alkalommal,  az  (1)  bekezdésben  meghatározott 
támogatást  állapíthat  meg  rendkívüli  méltánylást  érdemlő  esetben  a  jogosultság 
megállapításához  meghatározott  értékhatár  (1)  bekezdés  szerinti  mértéknél  nagyobb 
összegű túllépése esetén is.

(4)  A (3)  bekezdés  alkalmazásában  rendkívüli  méltánylást  érdemlő  eset,  a  tartósan  beteg 
gyermek  gyógyszerköltsége, speciális  táplálkozási  igénye,  a családban történt haláleset, a 
tűzkár, a vízkár,  a lakásban nem szándékos, előre nem látható, a lakhatást veszélyeztető 
állagromlás következik  be, vagy egyéb rendkívüli  élethelyzet, az egészségügyi állapotban 
történt nagyfokú romlás, a szociális  válsághelyzet.”

  
(2) A Rendelet eredeti VII. fejezetének számozása VIII. fejezetre változik.

12. § 

(1) A Rendelet 2. számú mellékletében a Ferencvárosi táborokban fizetendő (étkezési)  térítési 
díj  (Ft/nap) táblázatban  a  Kincsesbánya  Gyermeküdülő  és Ifjúsági  Tábor (IX.  ker-ben 
tanuló) „1.500” összeg helyébe „1.600” összeg kerül.  

(2) A Rendelet 2. számú mellékletében a Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak 
maximum című táblázat kiegészül az alábbiak szerint:   

Ft/fő/turnus 
Kincsesbánya  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági  Tábor  (IX.  ker-ben  tanuló  
diákok)

550

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

550



13. §

III. Fe jezet

A  költségvetési  rendelet előirányzatainak  megalapozásához szükséges egyes önkormányzati  
rendeletek  módosításáról  szóló  8/2012.  (II.21.)  önkormányzati  rendelet 14.  §  nem  lép 
hatályba.   

14. §

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a (2) bekezdésben foglalt  kivétellel  
a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet 13. §-a 2012. április  1-jén hatályát veszti.

Budapest, 2012. 

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
    polgármester           jegyző

           



HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő- testületének az egyes 

szociális  tárgyú rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a szolgáltatások intézményi térítési 
díjának  feltüntetésével  a  szolgáltatást  igénybe  vevők  tájékoztatást  kapjanak  az  adott 
szolgáltatás költségéről, és szembe tudják állítani  az általuk  megfizetett, a jövedelmük  alapján 
megállapított személyi  térítési díjjal.  A rendkívüli  gyermekvédelmi támogatásra jogosultak és 
a  méltányosságból  adható  támogatások  körének  bővítésével  a  szociális  hálót  kívánjuk 
erősíteni.     

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításának a végrehajtásra tárgyi kihatásai nincsenek.

3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben  foglaltak  végrehajtásának  környezetre gyakorolt  hatása, illetve  egészségügyi 
következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az adminisztratív terhekben növekedés nem várható. 

5.  A jogszabály  megalkotásának  szükségessége, a  jogalkotás elmaradásának  várható 
következményei
Az  előterjesztésben  foglalt  indokok  alapján,  a  jogharmonizáció  érdekében  szükségesnek 
tartom a rendeletek módosítását.  

6.  A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek
A jogszabály  alkalmazásához szükséges személyi,  szervezeti,  tárgyi feltételek nem változnak, 
a pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében kell biztosítani.



A pénzbeli és természetbeni támogatásokról 
szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
hatályos szövege

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzat Képviselőtestületének
……/2012. (…….) önkormányzati rendelete
az  egyes  szociális  tárgyú  rendeletek 
módosításáról  szóló önkormányzati 
rende let módosításáról

„16.  §  (3)  Rendkívüli  méltánylást  érdemlő  
esetben,  ha  a  jövedelemhatárt  a  kérelmező  
jövedelme  legfeljebb  10  %-kal  meghaladja, 
továbbá  a  100.  életévét  betöltött  kérelmező 
részére jövedelemére tekintet  nélkül  a  szociális  
ügyekért  felelős  bizottság minősített  többséggel 
dönthet  egy  naptári  évben  egy  alkalommal 
átmeneti segély magállapításáról.”

Hatályát veszti.

„18.  §  (1)  A  polgármester  temetési  segélyt 
nyújthat annak, akinek a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének 200 
%-át, egyedülálló  esetén 250 %-át, és a meghalt 
személy  eltemettetéséről  gondoskodott  annak 
ellenére,  hogy  arra  nem  volt  köteles,  vagy 
tartásra köteles  hozzátartozó  volt  ugyan,  de  a 
temetési  költségek  viselése  a  saját,  illetve 
családja létfenntartását veszélyezteti.”

„18.  §  (1)  A  polgármester  temetési  segélyt  
nyújthat annak, akinek a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-
át, egyedül élő,  vagy gyermekét egyedül nevelő 
esetén  250  %-át,  és  a  meghalt  személy 
eltemettetéséről  gondoskodott  annak  ellenére, 
hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek 
viselése  a  saját,  illetve  családja  létfenntartását 
veszélyezteti.”

„20. § (5) Kérelemre méltányosságból a szociális  
ügyekért felelős bizottság a legolcsóbb temetési 
költségek 15  %-ig  terjedő  temetési  segélyt  is 
megállapíthat a jogosult részére.”

Hatályát veszti.

„24. § (1) Adósságkezelési szolgáltatásra jogosult 
az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének 200 
%-át,  egyedül  élő  esetében  250  %-t,  és  a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá 
– figyelemmel az Szt. 55. § (9) bekezdésére – 
megfelel  az  Szt.  55.  §  (1)  bekezdésében 
foglaltaknak.”

„24. § (1) Adósságkezelési szolgáltatásra jogosult  
az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-
át, egyedül élő,  vagy gyermekét egyedül nevelő 
esetében 250 %-t, és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona, továbbá – figyelemmel az Szt. 55. 
§ (9) bekezdésére – megfelel  az Szt. 55. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak.”

„34.  §  (2)  Alkalmanként  jelentkező 
többletkiadások különösen:
a) a szülő halála esetén,
b) a családot ért elemi kár esetén,
c) a szociális  válsághelyzetben lévő  várandós 

anya gyermekének megtartására, 
d) a gyermek fogadásának előkészítéséhez és a 

megszületett  gyermekkel  kapcsolatosan 
felmerülő kiadások, 

e) a nevelésbe  vett  gyermek  családjával  való 
kapcsolattartásnak,  illetve  a  gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítése, 

f) a szülő  vagy a gyermek 5 napot  meghaladó 
kórházi kezelése esetén,

g) iskoláztatásával,  óvodai  nevelésével  vagy 
bölcsődei  elhelyezésével  kapcsolatos 
egyszeri kiadásokra.

„34.  §  (2)  Alkalmanként  jelentkező  
többletkiadások különösen:
a) a szülő halála esetén,
b) a családot ért elemi kár esetén,
c) a szociális  válsághelyzetben lévő  várandós 

anya gyermekének megtartására, 
d) a gyermek fogadásának előkészítéséhez és a 

megszületett  gyermekkel  kapcsolatosan 
felmerülő kiadások, 

e) a nevelésbe  vett  gyermek családjával  való 
kapcsolattartásnak,  illetve  a  gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítése, 

f) a szülő  vagy a gyermek 5 napot meghaladó 
kórházi kezelése esetén,

g) iskoláztatásával, óvodai nevelésével, 
bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos 
egyszeri kiadásokra, vagy a védőnői 



h) Ha a családban egyidejűleg három vagy több 
gyermek születik.”

szolgálat, illetve egészségügyi intézmény 
által javasolt szolgáltatások, ellátások 
igénybevételére.

h) Ha a családban egyidejűleg három vagy több 
gyermek születik.”

„34.  §  (3)  A  rendkívüli  gyermekvédelmi 
támogatás iránti kérelem benyújtásakor

a) az  elhalálozást  halotti  anyakönyvi 
kivonattal,

b) a gyermek születését születési anyakönyvi 
kivonattal,

c) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését 
gyámhivatali határozattal,

d) a  kórházi  kezelést  az  ellátást  végző 
intézmény által kiadott igazolással,

e) a  tanulói  jogviszonyt  iskolalátogatási 
igazolással,

f) az óvodai nevelést  az óvoda által kiadott 
igazolással

g) a  bölcsődei  elhelyezést  a  bölcsőde  által 
kiadott igazolással,

h) a  várandósságot  orvosi  igazolással  vagy 
terhességi kiskönyvvel,

kell bizonyítani.”

„34.  §  (3)  A  rendkívüli  gyermekvédelmi 
támogatás iránti kérelem benyújtásakor

a) az  elhalálozást  halotti  anyakönyvi 
kivonattal,

b) a  gyermek  születését  születési 
anyakönyvi kivonattal,

c) a  nevelésbe  vételt  vagy  annak 
megszűnését gyámhivatali határozattal,

d) a  kórházi  kezelést  az  ellátást  végző 
intézmény által kiadott igazolással,

e) a  tanulói  jogviszonyt  iskolalátogatási 
igazolással,

f) az óvodai nevelést az óvoda által kiadott 
igazolással

g) a bölcsődei elhelyezést a bölcsőde által 
kiadott igazolással,

h) a várandósságot  orvosi igazolással vagy 
terhességi kiskönyvvel,

i) az egészségügyi szolgáltatások, ellátások 
szükségességét védőnői szolgálat, illetve 
egészségügyi  intézmény  által  kiállított 
javaslattal,  igénybevételét  az 
egészségügyi  intézmény  által  kiállított 
igazolással

kell bizonyítani.”
„36/A.  §  (1)  A  polgármester  bölcsődéztetési 
támogatást  nyújthat  a  szülő  vagy  törvényes 
képviselő  (továbbiakban  szülő)  részére  a 
gyermek  3.  életének  betöltéséig,  illetve  ha  a 
gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett 
az  óvodai  nevelésre,  a  4.  évének  betöltését 
követő augusztus 31. napjáig, és ha a …”

„36/A.  §  (1)  A  polgármester  bölcsődéztetési 
támogatást  nyújthat  a  szülő  vagy  törvényes 
képviselő  részére  a  gyermek  3.  életévének 
betöltéséig,  illetve  ha  a gyermek  a  3.  életévét 
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje  
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. 
életévének  betöltését  követő  augusztus  31. 
napjáig, és ha a …”

„VII. Fejezet 
Méltányosság gyakorlása

41/B. §

(1)  A  Képviselő-testület  különös  méltánylást 
érdemlő  esetben,  ha  azt  a  jogorvoslati  eljárás 
során felvett környezettanulmányon  tapasztaltak 
is alátámasztják, évente egy alkalommal átmeneti 
segélyt, bölcsődéztetési támogatást, helyi  gázár- 
és  távhőtámogatást,  temetési  segélyt, 
adósságcsökkentési  támogatást  és  rendkívüli 
gyermekvédelmi  támogatást  állapíthat  meg, 
amennyiben a kérelmező  havi jövedelme, illetve 
a  kérelmező  családjában  az  egy  főre  jutó 
jövedelem  a  jogosultság  megállapításához 
meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 2.000,-
Ft-tal haladja meg.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában különös 

méltánylást érdemlő eset, ha
a) kérelmező vagy családtagja súlyos 



mozgáskorlátozott,
b) kérelmező vagy családtagja súlyos látás 
vagy halláskárosult,
c) kérelmező vagy családtagja 
munkaképesség-csökkenése a 100 %-ot, vagy 
egészségkárosodása a 80 %-ot eléri,
d) kérelmező és a családjában élők 
mindegyike nyugdíjban vagy nyugdíjszerű 
ellátásban részesül,
e) családban 3 vagy több gyermeket nevelnek.

(3) A Képviselő-testület, évente egy alkalommal,  
az  (1)  bekezdésben  meghatározott 
támogatást  állapíthat  meg  rendkívüli 
méltánylást  érdemlő  esetben a jogosultság 
megállapításához  meghatározott  értékhatár 
(1)  bekezdés  szerinti  mértéknél  nagyobb 
összegű túllépése esetén is.

(4)  A  (3)  bekezdés  alkalmazásában rendkívüli  
méltánylást  érdemlő  eset, a  tartósan beteg 
gyermek  gyógyszerköltsége,  speciális 
táplálkozási  igénye,  a  családban  történt 
haláleset, a tűz-, a víz- kár, a lakásban nem 
szándékos,  előre  nem  látható,  a  lakhatást 
veszélyeztető  állagromlás  következik  be, 
vagy  egyéb  rendkívüli  élethelyzet,  az 
egészségügyi  állapotban  történt  nagyfokú 
romlás, a szociális válsághelyzet.”

„VII. Fejezet 
Záró rendelkezések

42. §

(1)  E  rendelet  a  kihirdetést  követő  napon  lép 
hatályba.

(2) E rendeletet a folyamatban lévő  ügyekben is 
alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének

1. 6/2006.  (III.10.)  számú  rendelete  a 
gyermekjóléti és szociális ellátásokról,

2. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  30/2006.(XII.07.) 
rendelete,

3. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  4/2007.(II.09.) 
rendelete,

4. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  11/2007.  (VI.08.) 

„VIII. Fejezet 
Záró rendelkezések

42. §

(1)  E  rendelet  a  kihirdetést  követő  napon  lép 
hatályba.

(2) E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének

16. 6/2006.  (III.10.)  számú  rendelete  a 
gyermekjóléti és szociális ellátásokról,

17. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  30/2006.(XII.07.) 
rendelete,

18. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  4/2007.(II.09.) 
rendelete,

19. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  11/2007.  (VI.08.) 



számú rendelete,
5. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 

szóló  6/2006.  (III.10.)  számú,  illetve  a 
Képviselő-testület  Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról  szóló  5/1999.  (IV.30.) 
számú  rendelet  módosításáról  szóló 
19/2007.(X.05.) számú rendelet 1-5. §-a,

6. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  22/2007.(XII.21.) 
számú rendelete

7. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  4/2008.(II.05.)  számú 
rendelete,

8. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  17/2008.(VI.06.) 
számú rendelete,

9. a  lakások  és  helyiségek  bérletére, 
elidegenítésére  és  megszerzésére 
vonatkozó  szabályokról  szóló  7/2006. 
(III.10.)  számú  rendelet  módosításáról 
szóló 25/2008. (X.03.) számú rendelet 4.§-
a,

10. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 5/2009. (III.06.) számú 
rendelete,

11. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 2/2010.  (I.22.) számú 
rendelete,

12. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 7/2010. (III.05.) számú 
rendelete

13. a  Budapest  Főváros  IX.  kerület 
Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  a  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  5/1999.  (IV.30.) 
számú önkormányzati rendelete, a lakások 
és helyiségek bérletére, elidegenítésére és 
megszerzésére  vonatkozó  szabályokról 
szóló  7/2006.  (III.10.)számú 
önkormányzati  rendelet  módosításáról 
szóló  31/2010.  (XI.08.)  számú  rendelet 
11.§ d) pontja,

14. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  6/2011.(II.28.)  számú 
rendelete,

15. a gyermekjóléti és szociális  ellátásokról 
szóló 6/2006. (III.10.) számú és a 2011. évi 
költségvetésről  szóló  6/2011.  (II.28.) 
számú  rendelet  módosításáról  szóló 
18/2011.(VII.11.) számú rendelet  1. § (1) 
bekezdése.”

számú rendelete,
20. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 

szóló  6/2006.  (III.10.)  számú,  illetve  a 
Képviselő-testület  Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról  szóló  5/1999.  (IV.30.) 
számú  rendelet  módosításáról  szóló 
19/2007.(X.05.) számú rendelet 1-5. §-a,

21. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  22/2007.(XII.21.) 
számú rendelete

22. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló 4/2008.(II.05.) számú 
rendelete,

23. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló  17/2008.(VI.06.) 
számú rendelete,

24. a  lakások  és  helyiségek  bérletére, 
elidegenítésére  és  megszerzésére 
vonatkozó  szabályokról  szóló  7/2006. 
(III.10.)  számú  rendelet  módosításáról 
szóló 25/2008. (X.03.) számú rendelet 4.§-
a,

25. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 5/2009. (III.06.) számú 
rendelete,

26. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló  2/2010. (I.22.) számú 
rendelete,

27. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 7/2010. (III.05.) számú 
rendelete

28. a  Budapest  Főváros  IX.  kerület 
Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  a  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  5/1999.  (IV.30.) 
számú önkormányzati rendelete, a lakások 
és helyiségek bérletére, elidegenítésére és 
megszerzésére  vonatkozó  szabályokról 
szóló  7/2006.  (III.10.)számú 
önkormányzati  rendelet  módosításáról 
szóló  31/2010.  (XI.08.)  számú  rendelet 
11.§ d) pontja,

29. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról 
szóló  6/2006.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról  szóló 6/2011.(II.28.) számú 
rendelete,

30. a gyermekjóléti  és szociális  ellátásokról 
szóló 6/2006. (III.10.) számú és a 2011. évi 
költségvetésről  szóló  6/2011.  (II.28.) 
számú  rendelet  módosításáról  szóló 
18/2011.(VII.11.) számú rendelet  1.  § (1) 
bekezdése.”



A  költségvetési  rendelet  előirányzatainak 
megalapozásához  szükséges  egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
8/2012.  (II.21.)  önkormányzati  rendelet 
hatályos szövege

„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.”

Nem lép hatályba.



Budapest Főváros IX. Kerüle t Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

2. számú melléklet 

Szociális és gyermekjóléti intézmények 2012. évi bruttó térítési díjai

Ferencvárosi 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 té rítés:
Nem igényjogosult  gyermek 1.200,-Ft/nap
Házi gyermekfelügyelet  zá 960,-/óra

Gyermekek Átmeneti Otthona: 
Gyermek nyersanyag norma ÁFA-val 490,-

Ferencvárosi Szociális  és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

Szolgáltatás 2012.  évi  személyi 
térítési díj 100 %

2012. évi intézményi 
térítési díj

Házi segítségnyújtás    750,- Ft/óra 1.662,-Ft/óra
Szociális  étkezés
Ebédszállítás:
Ebédszállítás  külterületen
Szombati ebédszállítás
Szombati ebédszállítás  külterületen

   600,- Ft/fő/nap
   130,- Ft/fő/nap
   130,- Ft/fő/nap
   160,- Ft/fő/nap
   160,- Ft/fő/nap

   881,-Ft/fő/nap

Idősek Átmeneti Gondozóháza 
(nem kerületi lakos részére)
Egyéb esetben a legfeljebb a 
jövedelem 60 %-a

- reggeli
- ebéd 
- vacsora

3.500,- Ft/fő/nap

   340,-Ft/fő/nap
   600,-Ft/fő/nap
   400,-Ft/fő/nap

4.645,-Ft/fő/nap

Gyermekek Átmeneti Otthona    600,- Ft/nap 8.604,-Ft/fő/nap
Nappali ellátás -    413,-Ft/fő/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 480,-

Ferencvárosi napközis táborok 

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

760,-

Weöres S. Ált. Isk. és Gimn.
étkezés

760,-

.



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat  Képviselő-testületének
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

2. számú melléklet

A közoktatásról szóló  1993. évi LXXIX. sz. törvény 115.§ (1)c és 116.§ (1)a pontja alapján az 
Ádám Jenő Zene iskola 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
jeles 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
jeles tanulmányi eredmény esetén 10.800

22 év felett  (Ft/félév)
20.500

A dalos játék, 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 zene i 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 1.400



esetén
jó tanulmányi  eredmény esetén 1.200
jeles tanulmányi eredmény esetén 1.000

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

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) 

1.600

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 maximum
Ft/fő/turnus 

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

550

Kincsesbánya  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági  Tábor  (IX.  ker-ben  pedag. 
és hozzátartozó

800

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

850

Ft/fő/turnus 
Balatonlelle  Gyermeküdülő  és 
Ifjúsági  Tábor  (IX.  ker-ben  tanuló  
diákok)

550

Balatonlelle  Gyermeküdülő  és 700



Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag.és 
hozzát.)         
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) felnőtt oktatásban  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.



Melléklet
Tájékoztatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének
……/2012. (III.22.) önkormányzati rendeletéhez az önköltség számításáról

FESZGYI
(2011. évi adatok alapján)

Házi segítségnyújtás( gondozási órára számolva)

A házi  segítségnyújtás  szakfeladaton  27 fő  dolgozik.  Ebből  2 fő  a  szociális  étkeztetéssel 
foglalkozik.  Ezért  a  2  főhöz  kapcsolódó  költségek  a  házi  segítségnyújtás  szakfeladat 
költségeiből  levonásra  kerülnek,  valamint  az étkeztetéshez kapcsolódó  költségek: műanyag 
edény  költsége,  szállítás  költsége,  valamint  ezek  Áfa-ja a  házi  segítségnyújtás  szakfeladat 
költségei közül levonásra kerülnek  és a szociális  étkeztetés költségébe kerülnek  elszámolásra. 

összes költség: 105.324.695,- Ft

csökkentő tételek: - műanyag edény:  2.295.931,- Ft
- szállítás:  4.393.229,- Ft
- kapcsolódó Áfa:           4.003.750,- Ft  

10.692.910,- Ft
2 fő konyhai dolgozó  költsége:  7.009.762,- Ft
(105.324.695,--10.692.910,- : 27 fő * 2fő)

csökkentett költség: 87.622.023,- Ft

87.622.023,- Ft : 251 nap = 349.092,- Ft/nap
349.092,- Ft : 25 gond.nő =13.964,- Ft/nap/g.nő
13.964,- Ft : 8 óra = 1.745,- Ft/ g. óra

Normatíva: 166.080,- Ft/fő
166.080,- Ft : 251 nap : 8 óra = 83,- Ft/óra

összes költség (Ft/óra): 1.745,- Ft/óra
normatíva  (Ft/óra):                           83,-Ft/óra  
bekerülési érték: 1.662,- Ft/óra

Szociális étkeztetés (ellátási napra):

A szociális  étkezők létszáma 2011-ben az alábbiak szerint  alakult:
- szociális  étkezők elvitellel:  233 fő
- szociális  étkezők a nappali intézményben helyben étkezők: 75 fő

A  nappali  ellátás  szakfeladat  költségeiből  35  %  e  szakfeladat  költségei  között  kerülnek 
elszámolásra.

összes költség szakfeladat bontás szerint: 45.148.347,- Ft

növelő  tételek (házi segítségnyújtás szakfeladatból levont költségek) 

- műanyag edény:  2.295.931,- Ft
- szállítás:  4.393.229,- Ft
- kapcsolódó Áfa:           4.003.750,- Ft  

10.692.910,- Ft
2 fő konyhai dolgozó  költsége:  7.009.762,- Ft
nappali ellátás költségének 35 %: 22.363.800,- Ft



összes költség: 85.214.819 Ft

85.214.819,- Ft : 251 nap = 339.501,- Ft/nap
339.501,- Ft : 308 fő = 1.102,- Ft/fő/nap

Normatíva: 55.360 Ft/fő
55.360 Ft : 251 nap = 221 Ft/fő/nap

összes költség: 1.102,- Ft/fő/nap 
normatíva:                          221,- Ft/fő/nap   
bekerülési érték:    881,- Ft/fő/nap   
Nappali ellátás (ellátási napra):

A nappali ellátásban részesülők száma az alábbiak szerint  alakult  2011-ben:
- nappali ellátásban részesülők: 141 fő (65%)
- nappali  ellátásban  részesülők  és szoc.étkezők  helyben  fogyasztással:     75  fő 

(35%)
216 fő

Nappali  ellátás összes költsége a fenti  százalékban megosztásra  került  csak  nappali  ellátást 
igénybe vevőkre, valamint  nappali  ellátást igénybe vevő  és helyben étkező ellátottakra és az 
étkezést  igénybe  vevők  költsége  a  szociális  étkezés  szakfeladat  költségei  között  került  
kimutatásra.

összes költség : 63.896.571,- Ft
ebből:
- nappali ellátást igénybe vevők összes költsége: 63.896.571,- * 65%= 41.532.771,- Ft
-  nappali  ellátást  és  étkezést  igénybe  vevők  költsége:  63.896.571,-  *  35%= 

22.363.800,-Ft

a. nappali  ellátást  igénybe  vevők:  
41.532.771,-  : 251 nap : 216 fő = 766 Ft/nap/fő

Normatíva: 88.580,-  Ft/fő
88.580,- : 251 nap = 353 Ft/fő

összes költség: 766 Ft/fő/nap
normatíva:                       353 Ft/fő/nap  
bekerülési érték: 413 Ft/fő/nap

b. nappali ellátást és étkezést (helyben) igénybe vevők:

nappali ellátást igénybe vevők költsége (Ft/fő/nap):  766,- Ft
+étkezés költsége (Ft/fő/nap): 1.102,- Ft
összes költség: 1.868,- Ft

Normatíva: 
nappali ellátás: 88.580,-Ft/fő
szoc. étkezés: 55.360,- Ft/fő

143.940 Ft : 251 nap= 573 Ft/nap

összes költség:   1.868,- Ft/fő/nap 
normatíva:                573,- Ft /fő/nap  
bekerülési érték:1.295,-Ft/fő/nap    

 



Idősek átmeneti gondozóháza: 
(ellátási nap)

összes költség: 23.310.960,- Ft

23.310.960,- Ft : 365 nap :10 ellátott = 6.387,- Ft/fő/nap

Normatíva: 635.650,- Ft/fő/év
635.650,- Ft:365 nap = 1.742 Ft/fő/nap

összes költség: 6.387,- Ft/fő/nap
normatíva:                         1.742,- Ft/fő/nap  
bekerülési érték: 4.645,- Ft/fő/nap

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás 0-18 gyermekek:

összes költség: 49.089.916,- Ft

49.089.916,- Ft : 365 nap : 13 fő = 10.346 Ft/fő/nap

Normatíva: 635.650,- Ft/fő
635.650,- Ft : 365 nap :13 fő= 1.742,- Ft

összes költség (Ft/fő/nap): 10.346,- Ft/fő/nap
normatíva  (Ft/fő/nap):                  1.742,-Ft  /fő/nap
bekerülési érték:    8.604,- Ft/fő/nap 

Ferencvárosi Szociális  és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

Szolgáltatás 2012.  évi  személyi 
térítési díj 100 %

2012. évi intézményi 
térítési díj

Házi segítségnyújtás    750,- Ft/óra 1.662,-Ft/óra
Szociális  étkezés
Ebédszállítás:
Ebédszállítás  külterületen
Szombati ebédszállítás
Szombati ebédszállítás  külterületen

   600,- Ft/fő/nap
   130,- Ft/fő/nap
   130,- Ft/fő/nap
   160,- Ft/fő/nap
   160,- Ft/fő/nap

   881,-Ft/fő/nap

Idősek Átmeneti Gondozóháza 
(nem kerületi lakos részére)
Egyéb esetben a legfeljebb a 
jövedelem 60 %-a

- reggeli
- ebéd 
- vacsora

3.500,- Ft/fő/nap

   340,-Ft/fő/nap
   600,-Ft/fő/nap
   400,-Ft/fő/nap

4.645,-Ft/fő/nap

Gyermekek Átmeneti Otthona    600,- Ft/nap 8.604,-Ft/fő/nap
Nappali ellátás -    413,-Ft/fő/nap


