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.L3<f . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a gyermekjóléti alapellátások 2012. évi önköltségének meghatározásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 147. § (3) bekezdése szerint a fenntartó megállapítja a gyermekjóléti 
szolgáltatás önköltségét, ami az alapját képezi az intézményi térítési díjnak. 

Jogszabályváltozás következtében a jövőben a bölcsődében az étkeztetés mellett a gondozásért 
is lehetne térítési díjat megállapítani, ehhez kapcsolódóarr az önköltséget is meg kell határozni. 
A térítési díjakról önkormányzati rendeletet kell alkotni, erre előreláthatóan a következő 
képviselő-testületi ülésen kerülhet sor. Az önköltségről határozattal kell dönteni. 

Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások keretében a bölcsődei ellátást, a gyermekjóléti 
ellátást, a családsegítést és a gyermekek átmeneti gondozását biztosítja. Ezen ellátások 
önköltségének meghatározására kerül sor. 

II. Hatásvizsgálat 

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján ellátási formánként kell 
meghatározni, a közös költségelemeknek az egyes ellátási formákra vonatkozó közvetlen 
költségei arányában történő megosztásával. Ahol nincs állandó ellátatti létszám, ott nem lehet a 
költségeket egy főre vetíteni. 

Ellátási forma Önköltség Ft/hó 
Bölcsődei étkeztetés 
Bölcsődei gondozás 
Gyermekjóléti ellátás 
Családsegítés 
Gyermekek átmeneti ellátása 

III. V égrehajtás feltételei 

A döntéshozatalnak költségvonzata nincs. 

IV. Döntési javaslat 

10 555 OOO 
46 079 OOO 

312 390 
352212 

3 154 152 

Önköltség Ft/hó/fő 
16 289 
71 lll 

-
-

262 846 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határo~atot. 

Budapest, 2012. április 6. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.... /2012. (IV. 19.) határozata 

a gyermekjóléti alapellátások 2012. évi önköltségének meghatározásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti 
alapellátások 2012. évi önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 

Ellátási forma Önköltség Ft/hó Önköltség Ft/hó/fő 
Bölcsődei étkeztetés 10 555 OOO 16 289 
Bölcsődei gondozás 46 079 OOO 71 lll 
Gyermekjóléti ellátás 312 390 -
Családsegítés 352212 -
Gyermekek átmeneti ellátása 3 154 152 262 846 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 


