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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. április 23-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester  
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. április 22. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X 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.  

 



 2 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: 24/2011. Rendelet) tartalmazza a Ferencvárosi Önkormányzat által nyújtott szociális 

alap- és szakosított ellátásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat. A 24/2011. Rendelet 1/b. sz. 

melléklete tartalmazza a Ferencvárosi Táborokban fizetendő maximum díjakat. 

 

Jelenleg a táborokat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ irányítja, így a táboroztatás 

kapcsán felmerülő díjak meghatározása is a költségvetési szerv feladatkörébe tartozik. 

 

A táborokban történő szolgáltatások biztosítására kötött szerződések lejártak, így beszerzési eljárás 

keretein belül új szerződések kerülnek megkötésre, melyekben módosultak a szolgáltatások árai (a 

módosításokat jelen előterjesztés vonatkozó mellékleteiben eltérő színnel jelöltem). 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az árak módosulása nem jelentős, annak lényeges 

költségvetési kihatásai nem várhatóak, valamint nem terheli meg nagymértékben a táborokat igénybe 

vevő családokat. 

 

További technikai módosítás, hogy a 24/2011. Rendelet 1/b. sz. mellékletében jelölt táblázatok 

címeiben egységesítésre került a „Ferencvárosi Táborok” megnevezés (Értve ez alatt a Balatonlelle 

Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábort, valamint a Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábort). 

 

Mivel a 24/2011. Rendelet vonatkozó melléklete tartalmazza a tábori díjakat, így annak - jelen 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - módosítására teszek javaslatot. 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

Mellékletek:  1. számú melléklet a 24/2011. Rendelet módosítása 

 2. számú melléklet a rendelet indokolása 

 3. számú melléklet hatásvizsgálati lap 

 4. számú melléklet két hasábos táblázat 

 

Budapest, 2015. április 9. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. 

(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ….../2015. (.....) önkormányzati 

rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2015. április 23.  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotja az 1. számú melléklet szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló ….../2015. (…… ) önkormányzati rendeletét.  

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

  Jegyző a kifüggesztésért 
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előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2015. (……) 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 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) 

bekezdése és a 151. § (1) bekezdés 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 (a továbbiakban: 

Ör.) módosításairól a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az Ör. 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2015. május 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

Budapest, 2015. április 23. 

 

 

 dr. Bácskai János dr. Szabó József Zoltán 

 polgármester jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

24/2011. Rendelet 1/b. sz. melléklete 

 

1. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj maximum 

 Ft/nap 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (IX. kerületben tanuló) 

1844,04.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (kísérő tanár, valamint a konyhai 

dolgozó és a védőnő) 

1941,81.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (IX. kerületi pedagógus és 

hozzátartozója)    

2.300.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. 

Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és 

egyéb vendég) 

2.400.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 
2.400.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (IX. kerületben tanuló) 

1.701,80.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (kísérő tanár) 
1.892,30.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. 

Tábor (IX. kerületi pedagógus és 

hozzátartozója) 

2.100.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. 

Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és 

egyéb vendég) 

2.300.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 
2.300.- 

 

2. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak 

 Ft/éjszaka 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. Tábor 

(IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár, 

valamint a konyhai dolgozó és a 

védőnő) 

0.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (IX. kerületi pedagógus és 

hozzátartozója) 

1.200.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és 

egyéb vendég) 

1.400.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 
5.000.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő 

tanár) 

0.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (IX. kerületi pedagógus és 

hozzátartozója) 

 
700.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és 

egyéb vendég) 

1.200.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 
5.000.- 
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3. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak maximum 

 

 Ft/fő/turnus  

 Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő 

tanár, valamint a konyhai dolgozó és a 

védőnő) 

600.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (IX. kerületi pedagógus és 

hozzátartozója) 

700.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és 

egyéb vendég) 

800.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 

Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 
800.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és 

a kísérő tanár) 

 

600.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus 

és hozzátartozója)    

800.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás 

tanuló és egyéb vendég) 

870.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb 

vendég 

870.- 
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előterjesztés 2. számú melléklete 

 

 

Általános indokolás 

 

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

(IX.26.) rendelet módosítása a megváltozott szolgáltatási díjak átvezetése miatt szükséges. 

 

 

A rendelet tervezet részletes indokolása  

 

 

1. §-hoz 

 

Az Ör. 1/b. számú melléklet módosításával a Ferencvárosi Táborok igénybevevői számára 

egyértelművé válik az, hogy az önkormányzat által fenntartott táborokban milyen díjazás 

ellenében vehetik igénybe a szolgáltatásokat. 
 

 

2. §-hoz 

 

A hatályba lépésről rendelkezik.  
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előterjesztés 3. számú melléklete  

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 

önkormányzati rendelet módosításához 

 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet módosításának nincs társadalmi hatása. 

 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai várhatóan jelentősen nem változnak. 

 

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 

következménye nincs. 

 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet módosításával az adminisztráció nem változik. 

 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet módosításával a Ferencvárosi Táborok igénybevevői számára egyértelművé válik 

az, hogy az önkormányzat által fenntartott táborokban milyen díjazás ellenében vehetik 

igénybe a szolgáltatásokat. 

 

 

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 biztosított. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

előterjesztés 4. számú melléklete 

 

Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére 

 

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 

önkormányzati rendelet 

(hatályos szöveg) 

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …../2015. (…. …) önkormányzati 

rendelet 

(módosítani javasolt szöveg) 

1/b. sz. melléklet 
1. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő 

(étkezési) térítési díj maximum 

 Ft/nap 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületben 

tanuló és a kísérő tanár, 

valamint a konyhai dolgozó és 

a védőnő) 

1.770 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója)    

2.200 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifj. Tábor (nem kerületi iskolás 

tanuló és egyéb vendég) 

2.300 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor turnuson kívüli 

egyéb vendég 

2.300 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifjúsági Tábor (IX. 

kerületben tanuló és a kísérő 

tanár) 

2.000 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifj. Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója) 

2.200 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifj. Tábor (nem kerületi 

iskolás tanuló és egyéb 

vendég) 

2.400 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifjúsági Tábor turnuson 

kívüli egyéb vendég 

2.400 

 

2. A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak 

 Ft/éjszaka 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifj. Tábor (IX. kerületben 

tanuló és a kísérő tanár, 

valamint a konyhai dolgozó és 

a védőnő) 

0 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója)    

1.200 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (nem kerületi 

iskolás tanuló és egyéb 

vendég) 

1.400 

1. § 

 

1. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) 

térítési díj maximum 

 Ft/nap 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületben 

tanuló) 

1844,04.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (kísérő tanár, 

valamint a konyhai dolgozó és a 

védőnő) 

1941,81.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója)    

2.300.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifj. Tábor (nem kerületi iskolás 

tanuló és egyéb vendég) 

2.400.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor turnuson kívüli 

egyéb vendég 

2.400.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületben 

tanuló) 

1.701,80.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (kísérő tanár) 
1.892,30.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifj. Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója) 

2.100.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifj. Tábor (nem kerületi iskolás 

tanuló és egyéb vendég) 

2.300.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor turnuson kívüli 

egyéb vendég 

2.300.- 

 

2. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő bruttó szállás 

díjak 

 Ft/éjszaka 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifj. Tábor (IX. kerületben tanuló 

és a kísérő tanár, valamint a 

konyhai dolgozó és a védőnő) 

0.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója) 

1.200.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 1.400.- 
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Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor turnuson kívüli 

egyéb vendég 

5.000 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifjúsági Tábor (IX. 

kerületben tanuló és a kísérő 

tanár) 

0 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója)    

 
700 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifjúsági Tábor (nem kerületi 

iskolás tanuló és egyéb 

vendég) 

1.200 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifjúsági Tábor turnuson 

kívüli egyéb vendég 

5.000 

 

3. A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak 

maximum 

 

 Ft/fő/turnu

s  
 Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületben 

tanuló és a kísérő tanár, 

valamint a konyhai dolgozó és 

a védőnő) 

560 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója)    

700 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (nem kerületi 

iskolás tanuló és egyéb 

vendég) 

700 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor turnuson kívüli 

egyéb vendég 

700 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifjúsági Tábor (IX. 

kerületben tanuló és a kísérő 

tanár) 

 
560 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója)    

800 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifjúsági Tábor (nem kerületi 

iskolás tanuló és egyéb 

vendég) 

850 

Kincsesbánya Gyermeküdülő 

és Ifjúsági Tábor turnuson 

kívüli egyéb vendég 

850  

 
 

Ifjúsági Tábor (nem kerületi 

iskolás tanuló és egyéb vendég) 
Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor turnuson kívüli 

egyéb vendég 

5.000.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületben 

tanuló és a kísérő tanár) 

0.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója) 

 
700.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (nem kerületi 

iskolás tanuló és egyéb vendég) 

1.200.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor turnuson kívüli 

egyéb vendég 

5.000.- 

 

3. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő mosatási 

bruttó díjak maximum 

 

 Ft/fő/turnu

s  
 Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületben 

tanuló és a kísérő tanár, 

valamint a konyhai dolgozó és a 

védőnő) 

600.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója) 

700.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (nem kerületi 

iskolás tanuló és egyéb vendég) 

800.- 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor turnuson kívüli 

egyéb vendég 

800.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületben 

tanuló és a kísérő tanár) 

 

600.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (IX. kerületi 

pedagógus és hozzátartozója)    

800.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor (nem kerületi 

iskolás tanuló és egyéb vendég) 

870.- 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 

Ifjúsági Tábor turnuson kívüli 

egyéb vendég 

870.- 

 

 


