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J18 . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A személyes gondoskodás körében történő alapellátást és szakosított ellátást két hatályos 
önkormányzati rendelet, aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről 
szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati rendelet szabályozza. A két rendelet megalkotása óta a 
szociális és gyermekjóléti ellátások, valamint a szolgáltatások vonatkozásában több 
jogszabályváltozás következett be. 2011. július l. napjával létrejött a Bárka Szociális és 
Gyermekjóléti Központ, ezért a továbbiakban semmi nem indokolja, hogy a szociális és a 
gyermekjóléti szabályozást két külön rendelet tartalmazza. A két önkormányzati rendelet 
összedolgozásával egy új, egységes rendelet megalkotása indokolt. 

A rendeletalkotásra a felhatalmazást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza. 

A tervezet szerint az ellátási formák és az ellátások biztosításának módja nem változik. 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletnek megfelelően az 
önkormányzati rendeletben nem lehet megismételni a magasabb jogszabályokban foglaltakat, 
ezért a korábbi szabályozáshoz képest mellőzésre kerültek az ismétlést tartalmazó 
rendelkezések. 

Feladat- és hatáskörök 

A tervezet részletesen tartalmazza a fenntartó feladat- és hatásköreit, amelyeket a Képviselő
testület elsősorban a Népjóléti Bizottság útján gyakorol (hatáskör-átruházás). 

Az ellátási formák és az ellátás biztosításának módja 

A korábbi szabályozásban nem szerepelt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási forma, 
'- amit az Önkormányzat évek óta biztosít -, mos\ pótoljuk a szabályozási hiányt. Az 

Önkormányzat rendeletalkotási felhatalmazása a saját fenntartásában működő intézményekre 
terjed ki. Nem terjed ki a felhatalmazás a gazdasági társaságok által nyújtott szolgáltatásokra, 
ezért a tervezetben nem szerepeinek a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. keretében 
biztosított ellátási formákra (idősek otthona és idősek gondozóháza) vonatkozó részletes 
rendelkezések. Az Önkormányzat ezekkel kapcsolatos elvárásait a Kft.-vel kötött ellátási 
szerződés tartalmazza. A Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjának 
meghatározását az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 
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A bölcsődei ellátás 

A Gyvt. 29. § (2) bekezdés b) pontja szerint az önkormányzat rendeletben szabályazza az 
általa biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem 
elbírálásának szempontjait A magasabb jogszabályok által nem rendezett bölcsődei ellátás 
iránti kérelem részletes szabályozása a rendeletben indokolt. 

A térítési díjak 

A térítési díjakkal kapcsolatban új elem a Gyvt.-ben, hogy a bölcsődében a gyermekétkeztetés 
mellett a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő 
foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozás) is meg lehet állapítani intézményi térítési 
díjat. A gondozás intézményi térítési díja legfeljebb a szolgáltatási önköltség és az állami 
normatíva különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján kell 
megállapítani. Ennek alapján a bölcsődei gondozás intézményi térítési díja legfeljebb l 973 
Ft/nap/fő lehet. A tervezet a gondozási díj tekintetében mentességre tesz javaslatot, tehát a 
bölcsődei gondozást az Önkormányzat továbbra is ingyenesen biztosítja. 

A tervezet szerint az Önkormányzat továbbra is ingyenesen biztosítja azokat az ellátási 
formákat, amelyek korábban is ingyenesek voltak Gelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
idősek nappali ellátása). Megmaradt a térítési díj csökkentésének, elengedésének lehetősége 
az Önkormányzat intézménye által biztosított ellátási formák esetén (étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, gyermekek átmeneti otthona). 

Az önköltséget a fenntartó évente felülvizsgálja. A Képviselő-testület a 2012. március 22-i 
ülésén a szociális intézményekre, majd a 2012. április 19-i ülésén a gyermekjóléti 
szolgáltatást nyújtó intézményekre vonatkozóan megállapította az önköltséget. Az Szt. 115. § 
(9) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható. 

Az önköltségszámítások felülvizsgálata alapján korrigált önköltséget, az állami normatívát és 
az ennek alapján számított (maximálisnak nevezett) intézményi térítési díjat, valamint a 
tervezet szerint a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díjat az előterjesztés 5. 
melléklete tartalmazza. A szolgáltatási önköltséget abban az esetben is meg kell állapítani, ha 
intézményi térítési díj megállapítására nem kerül sor, vagy annak mértékét a képviselő
testület később állapítja meg. 

Az Szt. ez évi módosítása alapján a szolgáltatási önköltséget az előző évek szabályaitól 
eltérőerr nem az előző évi tényleges adatok, hanem a tárgyévre tervezett adatok alapján kell a 
fenntartónak megállapítani. Ez okból kifolyólag a szociális szolgáltatásokra vonatkozó 
önköltségszámítás összehasonlítása az előző évi adatokkal hibás következtetés levonására 
adna okot, tekintve, hogy időközben a szolgáltatás nyújtásának intézményi háttere is 
jelentősen átalakult (Bárka intézmény-összevonása), mely jelentős kihatással volt az idei 
tervadatok meghatározására. 

Bölcsődére vonatkozó önköltségi adatok összehasonlítása 

2011. év Önköltség Ft/hó Önköltség Ft/hó/fő 

Bölcsődei étkeztetés 10 555 OOO 16 289 

Bölcsődei gondozás 46 079 OOO 71111 

2012.év Önköltség Ft/hó Önköltség Ft/hó/fő 

Bölcsődei étkeztetés 10 576 152 16 322 

Bölcsődei gondozás 46 171 343 71 254 
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Térítési díj számítása 

a) Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

A Gyvt. 147. §-a értelmében az intézményi térítési díjat az intézményben nyújtott többféle 
szolgáltatások és ellátások közös költségelemeinek szolgáltatásonkénti ( ellátásonkén ti) 
közvetlen költségeinek arányában történő megosztásávallehet megállapítani. 

A számítás során a bölcsőde teljes költségvetése csökkentésre került az élelmezett óvodák 
miatti többletlétszám személyi juttatásaival, valamint az óvodai élelmezés bölcsőde dologi 
költségvetését terhelő kiadásaival (pl. a bölcsődés gyermekek létszámát többszörösen 
meghaladó élelmezett óvodai gyermek érdekében élelmezési ipari gépek, nagy űrtartalmú 
hűtők vagy sütők beszerzése, üzemeltetése, karbantartása; valamint tisztítószer
többlethasználat főzött adagszám arányában történő megosztásával). Mindezek alapján a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődéknek az óvoda élelmezése okán felmerülő költsége a 2012. évre 
61 345 474 Ft-ot tesz ki, ez mintegy 154 379 adag óvodai élelem megfőzéséhez kapcsolódó 
személyi juttatás és dologi kiadás. 

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a bölcsődés gyermekek intézményi étkezési térítési 
díja az élelmezési nyersanyagköltség egy ellátottra jutó napi összege. 

A számítás során az étkezési nyersanyagköltséget közvetlenül terhelő konyhai személyzet 
személyi juttatásai, valamint a konyha dologi kiadásai az étkezés egyéb költségeként kerültek 
megállapításra. 

A gondozásra megállapított intézményi térítési díj önköltsége tartalmazza a gondozáshoz 
kapcsolódó bölcsődei személyzet személyi juttatásait, valamint a gondozáshoz közvetlenül 
kapcsolódó dologi működési kiadásokat. 

A korai fejlesztésre megállapított intézményi térítési díj tartalmazza a bölcsődében 

alkalmazott gyógypedagógusok és kisgyermeknevelők személyi juttatásait, valamint a korai 
fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó dologi kiadásokat. A szolgáltatás nem kötelező 

feladatkén t, külön soron került megtervezésre. Ugyanakkor a mindenkori költségvetési 
törvény rendelkezései alapján a bölcsődében korai fejlesztésben, fejlesztő felkészítésben 
részesülő gyermekek számára a bölcsődei normatívamellett igényelhető a korai fejlesztésre, 
illetve fejlesztő felkészítésre megállapított állami normatíva. 

A játszócsoport szolgáltatásra megállapított intézményi térítési díj tartalmazza a két 
játszócsoportos kisgyermeknevelő személyi juttatásait. Dologi kiadások ezzel a szolgáltatással 
kapcsolatban nem merülnek fel. A fenntartó által megállapított térítési díj az igénybevett 
óraszám és az óradíj szorzata alkalmanként. 

A telephelyenkénti önköltségszámítást az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. 

t 

b) Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 

A számítás során a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás közvetlen költségeként figyelembe 
vettük a költségvetésből kimaradt készenléti ügyelet díjának összegét: 3 600 OOO + 972 OOO 
forintjárulék (27%). 

Számítások történtek arra vonatkozóan is, hogy az idősellátásban az egyes klubok tényleges 
önköltsége hogyan alakul, a számok közötti eltérés általában az épületek eltérő 
rezsiköltségéből adódik. 
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Étkezés nélküli önköltség 

Idősek klubjai Ftlnap/fő 

Hárslevelű utca 533 
Keresztúri út 719 

Salgótarjáni út 620 
Román utca 550 
Ujhegyi út 663 

Étkeztetés önköltsége 

Idősek klubja Ftlnap/fő 

Hárslevelű utca 825 
Keresztúri út 1013 

Salgótarjáni út 999 
Román utca 870 
Ujhegyi út 938 

Az öt klub önköltségi átlaga alapján számítottuk ki az étkeztetés nélküli önköltséget és az 
étkeztetés önköltségét. A klubokban biztosított étkeztetés önköltsége és intézményi térítési 
díja megegyezikaszociális étkeztetés önköltségével és intézményi térítési díjávaL 

A családsegítő szolgálat telephelyen a diplomás szakemberek száma a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően arányaiban magasabb, mint a többi szakfeladatok esetén (a 23 főből 
20 fő diplomás, 3 középfokú végzettségű), emiatt a közvetlen költség ezen a soron arányaiban 
magasabb. A számítások alapján az intézményi normatíva az évi önköltség 45,3%-át fedezi. 

A 2012. év elején indult LÉLEK-Program esetén nem számolható normatíva, hiszen egy 
újonnan induló pályázati projektről van szó. A projekt induló dologi kiadásai és a további 
üzemeltetés költségei magasabb összeget mutatnak, valamint az üzemeltetés további 
költségeket is igényel, mint pl. az őrzés megoldása, megszakítás nélküli munkarend, melyek a 
költségvetésben nem tervezett kiadások. 

A Gyermekjóléti Központ telephelyen a közvetlen költség számítása tartalmazza a 
költségvetésben nem tervezett, az intézményvezető által igényelt készenléti ügyelet díját: 
4 707 OOO Ft+ l 270 890 Ftjárulékát (27%). 

A számítások szerint a Gyermekjóléti Szolgálat intézményi normatívája az évi önköltség 
51 ,67%-át fedezi. Ezen a telephelyen a 21 főből 6 fő középfokú és l fő alapfokú végzettségű. 

A Gyermekek Átmeneti Otthonának fenntartó á1tal meghatározott térítési díját az R. l. 
melléklete határozza meg. A 7 dolgozó közül 6 fő középfokú és l fő alapfokú végzettségű. 

Javaslat térítési díj emeléséreaszociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetén 

A tervezet szerint az Önkormányzat minden esetben alacsonyabb összegben határozza meg az 
intézményi térítési díjakat, mint amire a jogszabály lehetőséget ad. Az ellátást igénybe vevő 
által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az intézményi térítési 
díj és az ellátott jövedelme alapján. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 
térítési díjat és a jogszabály szerinti jövedelemkorlátot Az intézményi térítési díjak 2004 óta 
nem változtak, miközben a fenntartó önköltsége évek óta egyre emelkedik. 
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l. Szociális étkeztetés 

Az étkeztetés azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezését 
jelenti, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. 

A szociális étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelőerr az étel 
a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 
b) lakásra szállításával biztosítjuk 

A javaslat alapján a szolgáltatást igénybe vevők ugyanannyit fizetnének az igénybe vett 
étkezésért, mint a jelenleg érvényben lévő térítési díjak, az öregségi nyugdíj 250%-ig (71 250 
Ft), az étkezési térítési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-a (71 251 Ft) felett 
emelkedne 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160Ft-tal. 

A szállítás tekintetében a korábbi egységes elv (20 Ft címenként) érvényesülne 30 Ft 
címenként fizetendő összeggel. Az étkezés szállításának emelése összességében, mivel 
minden kategóriában ugyanannyi az étkezés, csak az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
210%-a (59 851 Ft) felett emelkedne összességében a fizetendő térítési díj 10, 30, 50, 70, 90, 
ll O, 130, 150, 170 Ft-tal. 

Az étkeztetési intézményi térítési díjának összehasonlítása 

JAVASLAT 

Kategória Ebéd 
Szolgáltatást JAVASLAT JAVASLAT Szolgáltatást 

Jövedelem igénybevevők Jövedelem Ebéd igénybe vevők 
(Ft) (Ft) 

{fő) {Ft)' {Ft) (fő) 
l. 1-31 350 o 56 1-31 350 o 56 
2. 31351-34200 50 4 31351-34200 50 4 
3. 34 201-37 050 80 o 34 201-37 050 80 o 
4. 37051-39 900 110 2 37051-39 900 110 2 
5. 39 901-42 750 130 2 39 901-42 750 130 2 
6. 42 751-45 600 160 3 42 751-45 600 160 3 
7. 45 601-48 450 180 5 45 601-48 450 180 5 
8. 48 451-51 300 210 l 48 451-51 300 210 l 
9. 51 301-54 150 220 7 51 301-54 150 220 7 
10. 54151-57 OOO 240 2 54151-57 OOO 240 2 
ll. 57 001-59 850 250 4 57 001-59 850 250 4 
12. 59 851- 260 481 59851-71 250 260 48 
13. 71 251-85 500 280 85 
14. 85 501-99 750 300 108 
15. 99 751-114 OOO 320 85 
16. 114 001-128 250 340 67 
17. 128 251-142 500 360 45 
18. 142 501-156 750 380 16 
19. 156 751-171 OOO 400 12 
20. 171 001- 420 15 

Összesen 567 567 

Az ebéd házhoz szállításának térítési díja lakcímenként jelenleg: 20 Ft/nap, a javaslat szerint 
30Ft/nap. 
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2. Házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevők részére az Önkormányzat a saját 
lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítja az intézmény 
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást. 

A javaslat alapján a szolgáltatást igénybe vevők ugyanannyit fizetnének az igénybe vett házi 
segítségnyújtásért, mint a jelenleg érvényben lévő térítési díjak, az öregségi nyugdíj 250%-ig 
(71 250 Ft), a házi segítségnyújtás térítési díja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
250%-a (71 251 Ft) felett emelkedne 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 Ft-tal. 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díj táblázatok összehasonlítása 

Hivatásos 
JAVASLAT JAVASLAT JAVASLAT 

Kategóri Jövedelem 
gondozó 

Szolgáltatást Jövedelem Hivatásos Szolgáltatás 
(Ft) igénybe (Ft) gondozó t a (Ft/ 

· gondozási v evők (Ft/ igénybe 
(fő) gondozási v evők 

óra) 
óra) (fő) 

l. 1-31 350 o 3 1-31 350 o 3 
2. 31351-34 200 60 o 31 3 51-34 200 60 o 
3. 34 201-37 050 70 l 34 201-37 050 70 l 
4. 37051-39 900 80 o 37051-39 900 80 o 
5. 39 901-42 750 100 l 39 901-42 750 100 l 
6. 42 751-45 600 130 o 42 751-45 600 130 o 
7. 45 601-48 450 180 l 45 601-48 450 180 l 
8. 48 451-51 300 250 o 48 451-51 300 250 o 
9. 51 301-54 150 300 o 51 301-54 150 300 o 
10. 54151-57 OOO 350 o 54151-57 OOO 350 o 
ll. 57 001-59 850 400 o 57 001-59 850 400 o 
12. 59 851- 450 152 59 851-71 250 450 6 
13. 71 251-85 500 500 12 
14. 85 501-99 750 550 28 
15. 99 751-114 OOO 600 32 
16. 114001-128250 650 31 
17. 128 251-142 500 700 20 
18. t 142 501-156 750 750 3 
19. 156 751-171 OOO 800 5 
20. 171 001- 850 15 

Összesen 158 158 
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II. Hatásvizsgálat 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Önkormányzat változatlan formában és 
módon biztosítja. 

Tervezett bevételek számítása: 

Aszociális étkeztetés tervezett bevételeinek számítási alapja az, hogy a szolgáltatást igénylő 
minden nap (251 nap) étkezik. A várható étkezéslemondások és a térítési díj emelkedése 
miatti megszűnések nem kalkulálhaták 

A házi segítségnyújtás tervezett bevételeinek számítási alapja az, hogy minden szolgáltatást 
igénylő minden nap (251 nap) l óra gondozást vesz igénybe. A gondozási idő a gondozási 
szükségletnek megfelelően napi 1-2-3-4 óra lehet. A várható lemondások és a térítési díj 
emelkedése miatti megszűnések ebben az esetben sem kalkulálhaták 

Tervezett bevételek összehasonlítása: 

Jelenlegi helyzet Ajavaslat 
Ft/ év alapján Ft/év 

Étkeztetés 34 173 650 Ft 41 673 530 Ft 

Házi segítségnyújtás 17 256 250 Ft 24 296 800 Ft 

III. A végrehajtás feltételei 

A rendeletalkotásra a felhatalmazó rendelkezéseket a tervezet tartalmazza. A 
rendeletalkotáshoz kapcsolódóan dönteni kell az önköltség megállapításáról is. A Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díját az 
Önkormányzat nem rendeletben, hanem tulajdonosi minőségében határozatban állapítja meg. 

IV. Döntési javaslat: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben foglaltak szerint megalkotja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza a 2-3. 
mellékletben foglalt határozatokat. 

Budapest, 2012. május 3. 

jegyző 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § 
(l) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és 131. § (l) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (l) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

l. Személyi hatály 

1.§ 

A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó 
személyekre, valamint a Budapest X. kerület közigazgatási területén (a továbbiakban: 
Kőbánya) szálláshellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokra terjed ki. 

2. Feladat- és hatáskörök 

2.§ 

(l) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képviselő-testületének szociális ügyekért felelős bizottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) a Képviselő-testület átruházott hatáskörében 

a) határozattal dönt a beutalás kérdéséről, ha az ellátást igénylő, illetve a törvényes 
képviselője az intézmény vezetőjének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás 
iránti kérelmet elutasító döntését vitatja, 

b) ellátási szerződés esetén határozattal dönt a szociális szolgáltatás iránti kérelemről, ha 
az egyházi, illetve nem állami fenntartó elutasító döntését az ellátást igénylő, illetve a 
törvényes képviselője vitatja, 

c) elbírálja az intézményvezetőnek a panasz kivizsgálásának eredménye, illetve a panasz 
kivizsgálásával kapcsolatos mulasztása elleni jogorvoslati kérelmet, 

d) az Önkormányzat beutaló határozatán alapuló határozott időre szóló intézményi 
elhelyezés lejárta előtt megvizsgálja, hogy az elhelyezés feltételei továbbra is fennállnak-e, 
amelynek eredményétől fiiggően az elhelyezést határozattal megszünteti, további egy évvel 
meghosszabbíthatj a, illetve a jogosultat más, az állapotának megfelelő intézménybe helyezi 
át, 

e) határozattal dönt az ellátás megszüntetéséről, ha az ellátott, illetve a törvényes 
képviselője az intézményvezető ellátást megszüntető döntését vitatja, 

J) határozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről, amennyiben az ellátott, illetve a 
törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, 

g) az 5. § b) pontjában foglalt kivétellel határozattal dönt a személyi térítési díj 
csökkentéséről vagy elengedéséről, 



h) kivizsgálja a fenntartót érintő panaszokat, és megteszi a szükséges intézkedéseket, 
i) jóváhagyja az intézmény szakmai programját, 
j) az intézményvezető javaslata alapján pályázatot ír ki a szerződéses szolgáltatások 

ellátására, kijelöli az Önkormányzat képviselőjét a pályázatot elbíráló bizottságba, 
k) megtárgyalja az ellátottjogi képviselő és a gyermekjogi képviselő észrevételeit, 

megkereséseit, az állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja a képviselőt, 
l) meghatározza a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének elveit, gondoskodik a bölcsődei 

szünet idejére a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről, 
m) javaslatot tesz módszertani intézmény kijelölésére, ezzel kapcsolatban egyetértési jogot 

gyakorol, 
n) értékeli az intézmények szakmai munkájának eredményességét, és elfogadja az 

intézményvezető beszámolóját. 
(2) A Bizottság véleményezi az érdek-képviseleti fórum intézkedés megtételére vonatkozó 

kezdeményezését. 

3.§ 

A polgármester a Képviselő-testület átruházott hatáskörében 
a) kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének 

véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt, 
b) kezdeményeziaszociális hatóságnál jelzálogjog bejegyzését, 
c) kezdeményezi az ellátásra kötelezett települési önkormányzatnál az étkeztetés, házi 

segítségnyújtás intézményi térítési díja és személyi térítési díja különbözetének, legfeljebb 
az egy ellátottra jutó éves normatív hozzájárulás időarányos részének megfizetését, ennek 
eredménytelensége esetén bírósághoz fordul, 

d) benyújtja a működési engedély iránti kérelmet, 
e) jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó intézmény szervezeti és működési 

szabályzatát, 
j) javaslatot tesz a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak ideiglenes hatállyal 

elhelyezett gyermekek ellátását biztosító nevelőszülő, illetve gyermekotthon kijelölésére. 

4.§ 

A Polgármesteri Hivatal 
a) koordinálja a személyes gondoskodást nyújtó intézmények feladatellátását, 
b) irányítja az intézmények szolgáltatásainak tervezésével és megvalósításával 

kapcsolatos feladatokat. 

5.§ 

Az intézményvezető 
a) teljesíti a működést engedélyező szerv felé fennálló, a fenntartót jogszabály szerint 

terhelő bejelentési kötelezettséget, 
b) szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében elbírálja a személyi térítési díj 

csökkentése vagy elengedése iránti kérelmet. 
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3. Eljárási rendelkezések 

6.§ 

(l) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell 
benyújtani. 

(2) Az intézményvezető a kérelmet harminc napon belül bírálja el. 

II. Fejezet 
Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

4. Az ellátások formái 

(l) Szociális alapszolgáltatás 
a) az étkeztetés 

aa) helyben fogyasztással, 
ab) házhoz szállítással, 

b) a házi segítségnyújtás, 
c) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d) a családsegítés, 
e) a közösségi ellátások, 
j) az utcai szociális munka, továbbá 
g) a nappali ellátás keretében 

ga) az idősek nappali ellátása, 

7.§ 

gb) a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint 
gc) a hajléktalanok nappali ellátása. 

(2) Személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátás 
a) a gyermekjóléti központ szolgáltatása, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása keretében 

ba) a bölcsőde és 
bb) a családi napközi, valamint 

c) a gyermekek átmeneti gondozása keretében 
ca) a gyermekek átmeneti otthona és 
cb) a családok átmeneti otthona. 

(3) Személyes gondoskodás keretében nyújtott szakosított szociális ellátás 
a) az idősek otthona 

aa) átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátása, 
ab) emelt szintű elhelyezést nyújtó ellátása és 
ac) demens betegeknek nyújtott ellátása, 

b) az időskorúak gondozóháza, 
c) a fogyatékos személyek gondozóháza, 
d) a fogyatékos személyek lakóotthona, valamint 
e) a hajléktalan személyek átmeneti szállása. 
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5. Az ellátások biztosításának módja 

8.§ 

(l) Az Önkormányzat 
a) a 7.§ (l) bekezdés a)-d) pontja, g) pont ga) alpontja, (2) bekezdés a) pontja, c) pont ca) 

alpontja, valarnint (3) bekezdés e) pontja szerinti ellátást a BárkaSzociális és Gyermekjóléti 
Központ (a továbbiakban: Bárka), 

b) a 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti ellátást a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék (a továbbiakban: Bölcsőde), 

c) a 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti ellátást a Kőbányai Szivárvány Nonprofit 
Kft. 
útján biztosítja. 
(2) Az Önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja 

a) a 7.§ (l) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontja, 
b) a 7.§ (l) bekezdés e) és f) pontja, 
c) a 7.§ (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és c) pont cb) alpontja, valarnint 
d) a 7.§ (3) bekezdés c) és d) pontja 

szerinti ellátást. 

6. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények egyéb feladatai 

9.§ 

(l) A Bárka kiegészítő szolgáltatásként 
a) célcsoportok szerinti szabadidős klubokat és 
b) egyéb progarnokat 

szervez. 
(2) A Bárka a lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatás keretében adósságkezelési, 

életvezetési és rnentálhigiénés tanácsadást nyújt, valarnint hátralékrendezési tervet készít. 
(3) A Bárka az aktív korúak ellátása keretében kidolgozza a beilleszkedést segítő 

programot. 
(4) A Bárka a Polgármesteri Hivatal megkeresésére környezettanulmányt készít. 

10. § 

A Bölcsőde kiegészítő szolgáltatásként 
a) végzi a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és 

gondozását, 
b) közrernűködik az ellátási szerződéssel rendelkező családi napközik férőhelyeinek 

közvetítésében, 
c) speciális tanácsadást nyújt, 
d) időszakos gyermekfelügyeletet biztosít, 
e) játszócsoportot rnűködtet, valarnint 
j) sóbarlang-szolgáltatást nyújt. 
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III. Fejezet 
A bölcsődei ellátás 

ll.§ 

(l) A bölcsődei felvétel során- az alábbi sorrendben- előnyt élvez az a gyermek 
a) akinek a családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében 

állandó napközbeni ellátásra van szükség, 
b) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
c) akit hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy a házastársától külön élő - kivéve az élettársi 

kapcsolatban élő- szülője nevel, 
d) akit a szülője orvosilag igazolt állapota miatt egyáltalán nem vagy csak részben tud 

ellátni, 
e) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a 

három főt, 
j) akit- gyámhatósági határozat alapján- a gyámként kirendelt hozzátartozója nevel. 

(2) A férőhely l 0%-a mértékéig olyan gyermek is felvehető a bölcsődébe, akinek a szülője 
vagy gyámja Kőbányán rendelkezik munkahellyel. 

12.§ 

(l) A bölcsődei felvételi kérelemhez csatolni kell 
a) három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a gyermekek születési anyakönyvi 

kivonatának másolatát, 
b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolatát, 
c) a gyermekkel közös háztartásban élő szülő vagy a szülő házastársa, élettársa 

vonatkozásában a munkáltatói igazolást a keresőtevékenység folytatásáról, ha a szülők 
munkavégzésére való tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, 

d) a vállalkozó szülő nyilatkozatát arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik, 
e) az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci képzésen való 

részvétel tényéről és idejéről, 
j) a szülő tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról az oktatási intézmény által kiállított 

igazolást, 
g) az orvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő az állapota miatt a gyermek 

napközbeni ellátását egyáltalán nem vagy csak részben tudja biztosítani, 
h) a gyermek diétás élelmezéséhez szükséges szakorvosi igazolást, 
i) a szülő, a gyám, a szülő vagy a gyám házastársa vagy élettársa jövedelemigazolását 

(2) A bölcsődei felvételi kérelem benyújtásakor be kell mutatni a 
a) szülő és a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

valamint 
b) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jeiét igazoló hatósági igazolványt. 

13. § 

Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, az 
intézményvezető tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a gyermeke várólistára kerül. Szabad 
férőhely esetén az intézményvezető értesíti a kérelmezőt az elhelyezés időpontjáról. 
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14. § 

Megszűnik a bölcsődei ellátás, ha a gyermek családjában született másik gyermekre 
tekintettel a szülője otthon tartózkodik. 

IV. Fejezet 
A térítési díjak 

7. Az intézményi térítési díj 

15.§ 

(l) Az intézményi térítési díjakat az l. melléklet határozza meg. 
(2) Az Önkormányzat intézményitérítésidíj-mentesen biztosítja 

a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 
b) az idősek nappali ellátását, valamint 
c) a bölcsődei gondozást. 

8. A személyi térítési díj 

16.§ 

(l) A személyi térítési díjat egy hónapra előre, a hónap tizedik napjáig kell megfizetni. 
(2) A személyi térítési díj megfizetése történhet 

a) csoportos beszedési megbízással, 
b) készpénzesbefizetéssel vagy 
c) átutalással. 

17. § 

A Kőbánya területén szálláshellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár - szabad 
férőhely esetén - az ellátást a szolgáltatási önköltségnek megfelelő összegű személyi térítési 
díj megfizetése mellett veheti igénybe. 

9. A személyi térítési díj csökkentése, elengedése 

18. § 

(l) Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén kérelemre a személyi térítési díj 
csökkenthető vagy elengedhető, amennyiben az ellátást igénybe vevő 

a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének kétszeresét, 

b) családja vagyonnal nem rendelkezik, 
c) tartására és gondozására szerződés alapján kötelezettséget vállaló személy nincs, és 
d) lakhatásával összefiiggő és gyógyszerre fordított havi rendszeres költsége meghaladja a 

családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 60%-át. 
(2) A gyermekek átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj kérelemre, az 

intézményvezető javaslata alapján csökkenthető vagy elengedhető, amennyiben 
a) a család szociális rászorultsága, 
b) a családban fogyatékos gyermek nevelése, gondozása, 
c) a családban három vagy több gyermek nevelése, 
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d) a szülő, törvényes képviselő átmeneti vagy tartós betegsége vagy 
e) a család hajléktalanná válása 

ezt szükségessé teszi. 

19.§ 

A személyi térítési díj csökkentése, illetve elengedése iránti kérelemhez csatolni kell az 
igénybevevő 

a) és családtagjai jövedelemigazolását, 
b) nyilatkozatát arról, hogy nincs tartásra kötelezett és képes hozzátartozója, 
c) lakhatási költségeinek igazolását, valamint 
d) havi rendszeres gyógyszerkiadásairól szóló orvosi igazolást. 

V. Fejezet 
Záró rendelkezések 

20.§ 

E rendelet akihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba. 

21.§ 

E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

22.§ 

Hatályát vesztiaszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
és a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (L 20.) önkormányzati 
rendelet. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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l. melléklet a . ..12012. (. .... .) önkormányzati rendelethez 

I. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 

~!l~ria ')iOvedel~m 
. ' (Ftlhó) :h . 

···· ''Díj · 
.;·• (Fti!!~JJ)i 

l. 1-31 350 o 
2. 31351-34200 50 
3. 34 201-37 050 80 
4. 37051-39 900 110 
5. 39 901-42 750 130 
6. 42 751-45 600 160 
7. 45 601-48 450 180 
8. 48 451-51 300 210 
9. 51 301-54 150 220 
10. 54151-57 OOO 240 
ll. 57 001-59 850 250 
12. 59 851-71 250 260 
13. 71 251-85 500 280 
14. 85 501-99 750 300 
15. 99 7 51-114 OOO 320 
16. 114 001-128 250 340 
17. 128 251-142 500 360 
18. 142 501-156 750 380 
19. 156 751-171 OOO 400 
20. 171 001- 420 

II. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 

Kateg(.~ia : · ·· Jövedttl~m •.·. DíJ·:· 
(Ft/hó) (Ft/ ói:1l} 

l. 1-31 350 o 
2. 31351-34 200 60 
3. 34 201-37 050 70 
4. 37051-39 900 80 
5. 39 901-42 750 100 
6. 42 751-45 600 130 
7. 45 601-48 450 180 
8. 48451-51 300 250 
9. 51 301-54 150 300 
10. 54151-57 OOO 350 
ll. 57 001-59 850 400 
12. 59 851-71 250 450 
13. 71 251-85 500 500 
14. 85 501-99 750 550 
15. 99 751-114 OOO 600 
16. 114 001-128 250 650 
17. 128 251-142 500 700 
18. 142 501-156 750 750 
19. 156 751-171 OOO 800 
20. 171 001- 850 
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III. A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

l. A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (Ft/nap ): 

a) a reggeli esetében 84 Ft, 
b) a tízórai esetében 39 Ft, 
c) az ebéd esetében 256 Ft, 
d) az uzsonna esetében 61 Ft, 
e) a napi étkezés összesen 440 Ft. 

IV. A gyermekek átmeneti otthonának intézményi térítési díja 

A családban az egy főre jutó nettó 
jövedelem 

O Ft-tól- NY-ig 

A térítési díj összege 
a térítésre kötelezett havi nettó 

· övedelmének arán ában 

3% 
1------

NY+l Ft-tól- S% 
r-----N_Y_2_0~0_o/i_o-~á~igL-----r-----------~ 

NY 200%-a felett 15% 

NY= az öregségi nyugdíj legkisebb összege (Ft) 

V. Intézményi térítési díjak intézményenként és szolgáltatásonként 

Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék 

Bárka Kőbányai 
Szociális és 

Gyermekjóléti 
Központ 

Ellátási forma 
étkeztetés 

D í" 
440Ft/nap 

O Ft/nap 
O Ft/nap 

400Ft/óra 
305Ft/óra 

az l. pont szerint 
az l. pont szerint 

nincs 
nincs 
nincs 

O Ft/nap 
a IV. pont szerint 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. (IV. 19.) határozata 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2012. évi önköltségének meghatározásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások 2012. évi önk:öltségét a határozat l. melléklete szerint határozza 
meg. 

l. melléklet a . ..12012. (V. 19.) KÖKT határozathoz 

Önköltség 

Ft/ nap Ft/ nap/fő 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

Btkeztetés-nyersanyag 285 120 440 

Btkeztetés-egyéb 453 893 700 

Gondozás l 707 464 2 736 

Korai fejlesztés 99137 4 131 

Játszócsoport 8 997 4 498 

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Btkeztetés-helyben fagyasztva 471 640 l 817 

Btkeztetés-házhoz szállítással 333 606 987 

Jelzőrendszeres házi 
789 600 7 896 segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás 355 584 l 852 

Családsegítés 373 743 -

Haj léktalanellátás 106 556 -

Gyermekjóléti szolgáltatás 344 119 -

Idősek nappali ellátása 229 060 881 

Gyermekek átmeneti otthona 107 436 8 953 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit kft. ' 

Idősek Gondozóháza-átmeneti 
193 644 5 533 

elhelyezés 

Adagos ápolást, gondozást 
55 327 5 533 

nyújtó idősek Otthona 

Emelt szintű elhelyezést 
547 822 6 225 biztosító Idősek Otthona 

Demens ellátás 27 663 5 533 



3. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. (IV. 19.) határozata 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások 
2012. évi intézményi térítési díjáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díját 2012. évben a határozat l. 
melléklete szerint határozza meg. 

l. melléklet a . ..12012. (V. 19.) KÖKT határozathoz 

Maximális intézményi térítési díj 
Fenntartó által meghatározott 

intézményi téritési díj 
(Ft/ nap/fő) 

(Ft/nap/fő) 

Időskorúak Gondozóháza-
átmeneti elhelyezés 

3 860 3 500 

Attagos ápolást, gondozást 
nyújtó Idősek Otthona 

3 860 3 500 

Emelt szintű elhelyezést 
biztosító Idősek Otthona 

5 470 3165 

Demens ellátás 3 650 3 500 



4. melléklet az előterjesztéshez 

Önköltségszámítás az Egyesített Bölcsődék telephelyein 

Név Önköltség Max. int. 
Fenntartó által 

Normatíva térítési díj 
meghat. int. 

Ellátási 
Ft/ év Ft/ nap Ft/nap/fő Ft/ nap/fő 

térítési díj 

forma Ft/nap/fő 

Fecskefészek Bölcsődék 

Étkezés-
9 292 800 42 240 440 309 1 440 440 nyersanyag 

Étkezés-
11 183 729 50 835 529 egyéb - - -

Gondozás 52 666 140 239 392 3 325 763 o 
Korai fejlesztés 21 810119 99137 4 131 1 735<. 2 396 o 
Játszócsoport - - - - - -

Napsugár Bölcsődék 

Étkezés-
6 969 600 31 680 nyersanyag 440 309 1 440 440 

Etkezés-
8 353 253 37 969 527 egyéb - - -

Gondozás 42 171 489 
191 689 2 662 763 1 899 o -

Korai fejlesztés - - - - - -
Játszócsoport - - - - - -

Apraja Falva Bölcsődék 

Étkezés-
9 292 800 42 240 nyersanyag 440 309 1 440 440 

Etkezés-
12 584 173 57 201 596 egyéb - - -

Gondozás 52 719 826 239 636 2 496 763 o 
Korai fejlesztés - - - - - -
Játszócsoport 1 066 929 4 850 4 850 - 4 850 400 ;j 

Gyermeksziget Bölcsődék 

Étkezés-
9 292 800 42 240 nyersanyag 440 309 1 440 440 

Étkezés-
9 542 874 43 377 452 egyéb - - -

Gondozás 58 593 616 266 335 2 774 763 2 011 o 
Korai fejlesztés - - - - - -
Játszócsoport 

Cseperedők Bölcsődék • 
Étkezés-

9 292 800 42 240 nyersanyag 440 309 1 440 440 

Etkezés-
18971970 86 236 898 4 

egyéb - - -
Gondozás 52 720 450 239 638 2 496 763 1 733 o 
Korai fejlesztés - - - - - -
Játszócsoport - - - - - -

Gyöngyike Bölcsődék 

Étkezés-
3 484 800 15 840 440 30 91 440 440 nyersanyag 

Étkezés- 12 456 196 56 619 1 573° - - -



egyéb 
Gondozás 23 220 311 105 547 2 932 763 2169 o 
Korai fejlesztés - - - - - -
Játszócsoport - - - - - -

Csillagfürt Bölcsődék 

Étkezés-
4 646 400 21 120 nyersanyag 440 30 91 440 440 

Étkezés-
9 419 002 42 814 891 egyéb - - -

Gondozás 27 163 931 123 472 2 572 763 1 809 o 
Korai fejlesztés - - - - - -
Játszócsoport - - - - - -

Apró Csodák Bölcsődék 

Étkezés-
6 969 600 31 680 nyersanyag 440 3091 440 440 

Étkezés-
8 134 138 36 973 513 egyéb - - -

Gondozás 43 313 348 196 879 2 734 763 1 971 o 
Korai fejlesztés - - - - - -
Játszócsoport 912 368 4147 4 147 - 4147 400 ;j 

Szivárvány Bölcsődék 

Étkezés-
3 484 800 15 840 nyersanyag_ 440 30 91 440 440 

Etkezés-
9 211 032 41 868 1 163 egyéb - - -

Gondozás 23 073 178 104 878 2 913 763 2 158 o 
Korai fejlesztés - - - - - -
Játszócsoport - - - - - -

Csak az ingyeneses étkező gyermekekre vonatkozó állami normatíva 

2 Kétjogcímenjáró állami normatívából tevődik össze 

3 a szolgáltatás díja órában került megállapításra 

4 Csepereclők Bölcsőde magasabb költsége az épület rossz állapotával, a gazdaságtalan fűtéssel, javítással függ össze 

5 A Gyöngyike Bölcsőde magasabb költségét a kis bölcsödében is szükséges minimum szakmai konyhai létszám emeli meg, valamint 

esetlegesen az, hogy, ugyan külön bojlerről de a bölcsőde szolgáltaija a háromszor akkora óvoda részére a meleg vizet. Ez utóbbit nem 

tudjuk elkülöníteni a bölcsőde dologi költségvetésétőL 



Intézményi térítési díjak és önköltség-számítások intézményenként megbontva 

Név 

Ellátási forma Ft/ év 

Egyesített Bölcsődék 

Étkezés - nversanvaQ 62 726 400 
Etkezés - egyéb 99 856 369 

Gondozás 375 642 289 
Korai fejlesztés 21 810119 
Játszócsoport 1 979 297 

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Étkezés - helyben 
fagyasztva 

118 381 640 

Étkezés- házhoz szállítás 83 735106 

Jelzőrendszeres hází 284 256 OOO 
segítségnyújtás 

Hází segítséonvújtás 89 251 584 
Családsegítés 94 183 236 
LÉLEK-proQram 26 852 112 
Kis-Ponqrác projekt 20 958 520 
Gvermekjóléti szolgáltatás 86 717 988 
Idősek nappali ellátása 57 494 060 
Gyermekek Atmeneti 39 321 576 
Otthona 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

2 

Időskorúak Gondozóháza - 70 873 740 
átmeneti elhelyezés 
Átlagos ápolást, gondozást 20 249 640 
nyújtó Idősek Otthona 
Emelt szintű elhelyezést 200 502 973 
biztosító Idősek Otthona 
Oemens ellátás 10 124 820 

Csak az ingyeneses étkező gyermekekre vonatkozó állami normativa 
Kétjogcímenjáró állami normatívából tevődik össze 

Önköltség Maximális 
Fenntartó által 

Normatíva térítési díj 
meghatározott 

térítési díj 

Ft/ nap Ft/nap/fő 
Ft/nap/fő Ft/nap/fő 

285120 440 309 440 440 

453 893 700 - - -
1 707 464 2 736 763 1 973 o 

99137 4 131 1 735 L 2 396 o 
8 997 4 498 - 4 498 400~ 

471 640 1 817 220 796 4 204 

333 606 987 220 767 420+30 száll. ktg.4 

789 600 7 896 109 220Ftlóra o 

355 584 1 852 82 1770 Ftlóra 850 Ftlóra" 

373 743 - 42 715300 NINCS NINCS 

106 556 - - NINCS NINCS 

100 280 - - NINCS NINCS 

344119 - 44 814 700 NINCS NINCS 

229 060 881 353 264 o 

107 436 8 953 7 627 800 7216 -

193 644 5 533 635 650 3 860 3 500 

55 327 5 533 635 650 3 860. 3 500 

547 822 6 225 127 130 5 470 3 165 

27 663 5 533 710 650 3 650 3 500 

a szolgáltatás díja órában került megállapítasra 
4 a 12 féle árkategóriából (összértéke 1890 Ft) az egy főre jutó ebéd átlagára 157,5 Ft 
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