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1. Tarta lmi összefoglaló
Budapest Fővá ro s X. kerü let Kőbá n ya i Ö nkormányzat az intézményei álta l bi ztosí tott
szociális alapszo lgáltatásokat és a személyes gondoskod ás kö rébe ta rtozó szakosított
ellátásokat a szociá lis igazgatásról és szociáli s ell átáso kró l szó ló 1993 . év i III. törvé ny (a
to vábbi akban Szt. ) alapj án, a személyes go nd oskodás keretébe tartozó gyerm ekj óléti
alapellátásokat a gyerm ekek véd e l m é rő l és a gyá mügyi igazgatás ró l szó ló 1997 . év i XXX I.
törvény (a továbbiakban: Gyvt. ) alapj án bi ztosítj a.
Az Szt. 11 5. §-a alapj án az intézményi térítési díj a személyes go ndosko dás körébe tarto zó
szociális ell átások e llenértékeként m egáll apított összeg (a továbbiakban: intézményi térí tési
díj ). Az intézményi térítési díj at a fe nntartó tárgyév ápri lis 1-j éig állapítja meg.
Az intézményi térítési díj összege nem ha ladhatja meg a szolgáltatás i önkö ltséget. Az
intézményi térítés i díj év közben egy alkalommal korri gálható. Az intézményi térítési d íj at
integrált intézm ény esetében is szo lgáltatásonként kell meghatározni , il yen esetben az
önköltség számítása során a közös költségelemeket a szo lgáltatáso nkénti közvetl en kö ltségek
arányában ke ll megosztani .
A Gyvt. 147. §-a alapj án a fe nntartó megáll apítja az ell átások intézményi térítés i díj át, am i a
szo lgáltatási önköltség és a központi kö l tségve tés rő l szó ló törvényben bi ztos ított támoga tás
különbözete. Az intézményi térí tés i díj at tö bb szo lgá ltatás és ellátás nyújtása esetében is
szo lgáltatáso nké nt
(e ll átáso nként)
ke ll
meghatározni ,
a
közös
kö ltsége lemek
szo lgá ltatáso nké nti (ell átáso nkénti ) közvetl en kö ltsége inek arányá ban tö rt énő megoszrásúva l.
A b ö l cső d e esetében az intézményi térítési d íj at kül ön meg ke ll határozni a gye rmek
go ndozására, nevelésére, nappa li fe lügyeletére és a v·ele tö rtén ő fog lalkozásra (a tová bbiakban
együtt: go nd ozására), valamint a gyermekétkeztetésre vo natkozóa n.
A Gyvt. 147. § (3) bekezdése alapj án a szo lgá ltatás i önkö ltséget a tárgyévre terveze tt adatok
alapj án a tárgyév áprili s e lsejéig kell megá llapíta ni . A szo lgáltatás i önkö ltség (a
további akban: önkö ltség) év közben egy alkalommal ko rri gá lható, ha azt a tárgy i dőszak i
fo lyamatok indoko lj ák.
Az e l ő te1j esztés b e n sze repl ő tábl ázato k az önkö ltséget, az állami tám ogatást, ill etve
hozzájárul ást, va lamint az intézményi térítési díj at mutatj ák be.
A fe nntartó az intézm ényi térí tés i díj at a ki számított térítési díjnál alacsonyab b összegben is
meghatározhatj a. A j ogszabály szerint számított intézményi térítés d íj tarta lmil ag az
in tézményi térí tés i d íj max imuma. Az ell átottak a j öved e lmük tő l fü ggő szemé lyi tér ítés i díj at
fize tnek a díjköte les ellátásoké rt, amely nem ha ladhatj a meg az intézményi té rí tés i díj at.
Az Önkormányzat kö ltsége a l apvetően az önkö ltség és az áll ami támogatás, il letve
hozzájárul ás kül önbözete, amelyet térítésidíj -köteles ell átások esetében csökkent az ell átott
által befizetett személyi térítés i d íj .

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993 . (II . 17.)
Kormányrendelet 3. §-a alapján az intézményi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén - szociális segítésre vagy személyi gondozásra vo natko zó gondozási órára,
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
e) nappal i ell átás esetén el látási napra,
.f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra,
g) a támogatott lakhatásban igénybe vett, az Szt. 75 . § (1) bekezdés d) pont db) alpontja
szerinti esetben ellátási napra, dh) pontja szerinti esetben szállítási kilométerre, da), dc)-dg) és
di) alpontja szerinti esetben órára
vetítve ke ll meghatározni.
Bentlakásos intézményi ellátás esetén a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítés i
díj harmincad része .
A fenti jogszabályi e l őírások , valamint a Magyarország 2018. évi kö zponti kö l t ségvetésé ről
szóló 2017. évi C . törvényben (a továbbiakban : kö ltségvetési törvény) biztosított támogatások
figye lembevételével készü lt el a 2018. évi szo lgáltatási önköltségek és intézményi térítés i
díjak számítása.
A 2017. és 2018. évi önkö ltséget, valamint az intézmény i térítési díjakat az
mel lék lete tarta lmazza összefoglalóan.

1.

Kőbányai

Egyesített

e lőte 1j eszté s

3.

Bölcsődék

Az alábbi táb lázat mutatja be a Kőbányai Egyesített Bö l csődék á ltal nyújtott ellátások
(gondozás és étkezés) önkö ltségét és az intézményi térítési díj maximumát. Az intézményi
térítési díj maximuma jelen esetben azt jelenti, hogy mennyibe kerül az Önkormányzatnak
egy gyermek bölcsőde i ellátása.
1. rcíhlcí::.at
A gyermek ellátásának
Intézményi térítési díj maximuma
Év
önköltsége
{önköltség - állami támogatás}
1 552 Ft/fő/nap
3 101 Ft/fő/nap
20 14
3 224 Ft/fő/nap
2015
1 465 Ft/fő/nap
·3 557 Ft/fő/nap
2 103 Ft/fő/n ap
2016
4 497 Ft/fő/nap
2017
2 692 Ft/fő/nap
2 046 F t/fő/nap
4 886 Ft/fő/nap
2018
··A 2016. évben az önköltség emelkedett a minimá lbér- és a garantá ltbérminimum-cmc lés
miatt, valamint a főiskolai végzettséggel is rentl e l ke ző kis gye rmeknevelők esetében 8
pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetésének hatására.
2017. évben a jelentős minimálbér- és garantálti lletmény-emelés következtében nagy
mértékben emelkedett a gondozás önkö ltsége, ugyanakkor az intézményi térítési díj ennél
kisebb mértékben emelkedett figyelemmel arra, hogy a béremelés egy részé t és az ágazatban
megállapításra kerülő pótlékokat költségvetési-, illetve kincstári támo gatásként a fenntartó
visszakapja.
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2018. évben szintén eme lkedett a minimálbér és a garantált illetmény, de a bölcsődei ellátás
költségvetési támogatásának jelentős változása miatt az intézményi térítési díj csökkent az
e l őző évhez képest.

Önköltségi adatok összehasonlítása

2014
2015
2016
2017
2018

Bölcsődei

go ndozás
Bölcsődei étkeztetés
Bölcsődei go ndozás
Bölcsődei étkeztetés
Bölcsődei go ndo zás
Bölcsődei étkeztetés
Bölcsődei go ndozás
Bölcsődei étkeztetés
Bölcsődei gondozás
Bölcsődei étkeztetés

2. táblázat
Önköltség Ft/hó/fő
56 844
11 590
59 100
11 200
65 500
11 900
82 400
· 12 500
89 600
17 900

A 2014. évtő l a költségvetési törvényben új elemként jelent meg az étkeztetés biztosításának
bértámogatása, am i a 20 18 . évben is megmaradt.
Az étkeztetés biztosításának bértámogatása a költségvetési törvény alapj án 2018. évben a
bölcsődés gye rmekek részére biztosított étkeztetésre 16 368 534 Ft/év bértámogatást, a
bölcsőd ék által az óvodás gyermekek részére biztosított étkeztetésre 23 375 270 Ft/év
bértámogatást jelent. (Összesen 39 743 804 Ft/év.)
Az Egyesített Bölcsődékben 8 konyha biztosítja 13 intézmény étkeztetését. Az étkeztetés
áll ami támogatása jelentősen csökkenti az Egyesített Bö l csődék személyi költségvetési
kiadásait, illetve az Önkormányzat által eJTe a célra biztosítandó összeget.
Az említett bértámogatáson kívül a szociális ágazat .összevont pótlékát 2018. évben továbbra
is költségvetési támogatásként visszakapja a fenntartó. A bölcsődei ellátás férőhelyeinek
támogatását bértámogatásra módosította a 20 18 . évi költségvetési törvény (középfokú és
fe ls őfokú végzettségü kisgyermeknevelők , szakmai tanácsadók bértámogatása, és új elemként
a bölcsődei dajkák bértámogatása), ez mindösszesen 378 181 836 Ft/év költségvetési
támogatás.
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2018. évtől már teljes évben gondoskodik 13 iskolai
tálalókonyha személyi fe ltételeinek biztosításáról. Az iskolai tálalókonyha kö ltségvetési
bértámogatása további 99 424 334 Ft/év állami hozzájárulást jelent.
A

bölcsődék

telephelyenkénti önköltségszámításait az

e l őte 1j esztés

4. melléklete tarta lm azza .

Önkormányzatunk eddig is térítésmentes bi ztosította a bölcsődei gondozást, javasolom, ho gy
továbbra is maradjon ingyenes ez a szolgáltatás.

.,
.)

2.

Kőbányai

Szivárvány Nonprofit Kft.

Az alábbi táblázat mutatja be a Kőbányai Sz ivárván y Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Szivárvány Kft.) által nyújtott a lape ll átások és szakosított ellátások 2018 . évi önköltségét és
az ál lami hozzájárulás mértékét, zárójelben a napi összegek szerepelnek.
3. táblázat

Ellátás
átmeneti elhelyezést nyújtó
ell átás
átlagos ápo lást, gondozást nyújtó
ellátás
át lagos ápo lást, go ndozást nyújtó
ellátás egy férő h e l yes
elhelyezéssel
emelt szintű elhelyezést biztosító
ell átás
demens betegek bentlakásos
ell átása
étkeztetés
nappali ell átás

-Idősek

Klubja

demens nappali e llátás

Önköltség
226 858 Ft/fő/h ó
(7562 Ft/fő/nap)
227 537 Ft/fő/hó
(7585 Ft/fő/nap)

Állami hozzájárulás
54 293 Ft/fő /hó
( 181 0 Ft/fő/n ap)
54 293 Ft/fő/hó
(1810 Ft/fő/ nap)

227 537 Ft/fő/h ó
(7585 Ft/fő/nap)

54 293 Ft/fő/hó
(1810 Ft/fő/nap)

229 234 Ft/fő/h ó
(7 641 Ft/fő/nap)
228 369 Ft/fő/hó
(7612 Ft/fő/nap)
16 440 Ft/fő/h ó
(786 Ft/fő/nap)
29 325 Ft/fő/hó
(1 402 Ft/fő/nap)
65 762 Ft/fő/nap
(3 144 Ft/fő/nap)

10 323 Ft/fő/ hó
(344 Ft/fő/nap)
64 065 Ft/fő/hó
(2 135 Ft/fő / nap)
4 613 Ft/fő/hó
(221 Ft/fő/ nap)
9 083 Ft/fő/hó
(434 Ft/fő/nap)
41 667 Ft/fő/hó
(1 992 Ft /fő/nap)

A táblázat megmutatja, hogy a fenntartó szamara mekkora költséget jelent az egyes
szolgáltatások biztosítása, és az állam milyen mértékű hozzájárulást biztosít az ellátáshoz. A
különbség évről évre nagyobb mértékű , mert az önkö ltség növekedését nem követi az évek
óta változatlan mértékű állami normatíva . A bentlakásos ellátások után az el látottak szemé lyi
térítési díjat is fizetnek , valamint a Kft. az átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás esetében
az Szt. 11 7/C. § (1) alapján él a belépési hozzájárulás intézményével. Egy férőhe l yes lakrész
esetében 3 800 OOO Ft, két férőhe l y es lakrész estében 2 100 OOO Ft/fő a belépési hozzájárul ás
összege. A belépési ho zzájárulást a szociál is intézmény működtetésére , fejl esztésére kell
fordítani. A bevétel ezzel együtt sem éri el az önköltség mértékét, ezért az Önkormányza t
folyamatosan támogatást nyújt a Kft.-nek az önkormányzati fe ladatel látáshoz. 2018-ben a
támogatás tervezett mértéke: 60 045 081 Ft.

Önköltségi adatok összehasonlítása (Ft/fő/nap)
4. táblázat

2016.év
átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátás
átlagos ápo lást, gondozást
nyújtó ellátás
átlagos ápo lást, go nd ozást
nyújtó ellátás egy férő h e l yes
elhelyezéssel
emelt szi ntü elhelyezést
biztosító ell átás

2017. év

2018. év

5 863

Ft/fő/nap

6 595

Ft/fő /nap

6 015

Ft/fő /nap

6 761

Ft/fő/n ap

7 585

Ft/fő/nap

6 110

Ft/fő/nap

6 761

Ft/fő/nap

7 585

Ft/fő/nap

6 l 02

Ft/fő/ nap

6 837

Ft/fő/ nap

7 641

Ft/fő/ nap

7

562Ft/fő/ nap

---

--

4

demens betegek bentlakásos
ellátása

6 340 Ft/fö/nap

7 046 Ft/fö/nap

étkeztetés

688 Ft/fö/nap

748 Ft/fö/nap

nappali ell átás csak napközbeni ta rtózkodás t
igénybe vevő k
Id ősek Klubja

10 13 Ft/fő/n ap

1078

Ft/fő/n ap

1 402 Ft/fö/nap

Ft/fő/nap

2 863

Ft/fő/n ap

3 144

demens nappali ell átás

2 422

7 612 Ft/fö/nap
786

Ft/fő/n ap

F t/fő/n ap

Minden szol gáltatás esetében az önköltségi adatokban emelkedés tapasztalható a minimálbérés a garantáltbérminimum-emelés hatásá ra, va lamint a bentl akásos intézményben
foglalkoztatottak müszakpótl éka mi att, miközben az állami hozzájárul ás mértéke évek óta
változatlan maradt.
Intézm ényi térítési díjak összehasonlítása

(Ft/fő /nap)

5. táblázat

Szolgáltatás megnevezése

átmeneti elhelyezést nyújtó ell átás
átlagos ápol ást, gondozást nyújtó
ell átás
átlagos ápolást, gondozást nyújtó
ellátás egy férőh e l ye s
elhelyezésse l
emelt szintü elhelyezést biztosító
ell átás
demens bentlakásos ellátás
étkeztetés
nappali ellátás csak napközbeni tartózkodást
igénybe vevő k
Idős ek Klubja
demens nappali ell átás

20 16. évi
intézményi
térítés i díj

2017. évi
in tézményi
térítés i díj

2018. évre
javasolt
intézményi
térítési díj

4 055

4 05 5

4 090

4 205

4 205

4 240

4 300

4 300

4 340

5 760

6 135

6 170

4 205
465

4 205
420

4 240
420

0

0

0

0

0

0

A Szivárvány Kft. -nél az étkeztetés kivételével minden szolgáltatás esetében az intézményi
térítés i díj minimáli s (átlag napi 35 Ft) emelését j avasolom.
Az étkeztetés intézményi térítési díj át (a nap pali ell átás keretében is) továbbra is javasolom
420 F t/fő/n ap összegen tartani , ami megfelel a Bárka Kő b án ya i Humánszol gálta tó Kö zpont
által nyújtott haso nl ó szo lgáltatás intézményi térítési díj ának. Javaso lom, hogy a nap pali
ellátásokat (étkeztetés nélkül) tovább ra is ingyenesen biztosítsa a Szivárvány Kit. a Bá rka
Kő b á nya i Humánszo lgáltató Központhoz haso nl óan.
Így a fenti alapellátásokat az Önkormányzat intézményeiben azo nos fe ltéte lekkel lehet
igénybe venni.
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3. Bárka

Kőbányai

Humánszolgáltató Központ

A Bárka Kőbányai H umánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) térítésmentes
szolgáltatása i a csa ládsegítés és gyermekjóléti szo lgá ltatás, az idő se k nappali e ll átása.
valamint a hajléktalanellátás.
Az alábbi tábláza t mutatja az intézmény által nyújtott szo lgá ltatások 20 18. évi önkö ltségét és
az állami hozzájárulás mértékét.
6. táblázat

Önköltség

Állami
hozzájárulás

1 461 Ft/fö/nap

22 1 Ft/fö/nap

1 505 Ft/fö/nap

221 Ft/fö/nap

Házi segítségnyújtás szociáli s segítés

4 119 Ft/fö/óra

13 Ft/fö/óra

Házi segítségnyújtás személyi go ndo zás

3 954 Ft/fö/óra

165 Ft/fö/óra

Család-és Gyermekjó léti
Szo lgá ltatás

418 400 Ft/nap

124 7 40 Ft/nap

Ellátás
Étkeztetés helybe n
fogyas ztással
Étkeztetés házhozszál Iítással

Haj léktalan e llátás

5 269

Család-és Gyerm ekjóléti
Kö zpont

Ft/fé rőhe l y/nap

1 342
Ft/férő h e l y/nap

5 10 228 Ft/nap

128 520 Ft/nap

1 022 rt/fö/nap
10 806 Ft/fö/nap

436 Ft/fö/nap
2 246 Ft/fö/nap

~--

__J_dős ek

nappali ell átása
Gyermekek átmeneti otthona

A személyes gondoskodást nyújtó szociá li s intézmények szakmai fe ladatairól és müködési
fe ltéte l eiről szó ló 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet 25/A. §-a alapj án a házi seg ítségnyújtás
szo lgáltatási elemei megbontásra kerültek, mert a szociáli s segítés és a személyi go ndo zás
esetében az áll ami támogatás mértéke különböző .

Önköltségi adatok összehasonlítása
7. táblázat

Étkeztetés helyben
fogyasztássa l
Étkeztetés házhozszá l l ítássa l
Házi segítségnyújtás
(szociáli s segítés)
Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat (Családsegítés)
Hajléktalanellátás
Család- és Gyermekjóléti
Közpo nt (Gyermekjóléti

2016. év

2017. év

2018. év

1 522 Ft/fö/nap

1 68 1 Ft/fö/nap

l 46 1 Ft/fö/nap

1 532 Ft/fö/nap

1 4 79 Ft/fö /nap

1 505

3 329 Ft/óra

4 03 7 Ft/óra

F_t /fő/n ap

4 11 9 Ft/óra
-·--

--

407 682 Ft/nap

419 083 Ft/nap

510 228 Ft/nap
5 269

4 893

4 776

Ft/férőhely/nap

Ft/fé rő h e l y/nap

F t/férő h e l y/ nai~

299 710 Ft/nap

356 964 Ft/nap

418 400 Ft/nap

6

szo lgá ltatás)
Id ősek nappa li e ll átása
Gye rm e kek átm eneti otth ona

933 Ft/fö/ nap
8 608 F t/fő/ n a p

94 1 F t/ fő/ n a p
9 407 F t/fő/n ap

1 022 F t/fő/ n ap
10 806 Ft/fö/ nap

A legtöbb szo lgáltatás esetén - e l sős orb a n a n'linirn álbé r és a gara ntá lt bérminimurn
(kö zépfokú végze ttségű e k) eme lkedése miatt - e me lkedtek az önköltségi adatok. Továb bra is
al ap vető cé l, ho gy a l e h e tő legszélesebb rászo rul ó i körhöz juttass uk e l az in tézmény
szol gá ltatásait, ezért javasolom, ho gy az Önkormányzat to vábbra is térítésdíj -me ntese n
bi ztosítsa az id ős ek nappa li e llátása és a hajlékta lan személyek átm eneti száll ása szo lgá ltatást.
Tekintettel

az

önköltségi adatok ki smé rtékü válto zására és bi zonyos szo lgá ltatások
terén az e llátottak számának csökke nésé re, a Bárka á lta l nyúj tot t
ell átáso k intézmény i térítés i díj ait ne m j avaso lom eme lni.
(e l s ő s orb a n id ős ell á tás)

II. Ha tásvizsgála t
A gyerm ekvéde lmi e ll átáso k önköltségéne k meghatározása az Önko rm á nyzat j ogsza bá lyi
fe ladata. Ugya ncsak j ogszabá lyi fe ladat az önko rm ányza ti kö ltségvetés i szervek útján ny újtott
ell átások intézményi térítés i díj ának a meghatározása. A Szivá rvány Kft. á lta l nyújtott
szol gá ltatások vonatkozá sában az Önkormányzat tu)ajdonosi minő ségé b e n határozza meg az
intézményi té rítési díj akat.
A költségvetés i rend e letben meghatáro zott fo rrások a lapján , az á ll ami ho zzáj árul ásra , a
költs égvetési- és kincstári támo gatásokra , va lamint az intézmények saj át bevéte le ire
tekintettel az Önkormányzat á ltal nyújtott szociá li s e ll átáso k és szol gá ltatáso k a 20 18 . évbe n
az intézmény i térítés i díj eme lése nélkül is bi ztos íthatók.
Az intézményi térítés i díj egyedül a Szivá rvá ny Kft.- né l eme lkedik bi zo nyos szo lgá ltatások
esetében. A minimá li s öss zeg ű (átlag nap 35 Ft, havo nta max imum 1050 Ft) eme lés oka a
minimá lbér és a sza kmai bérminimum eme lése. Az intézmé ny az eme lt szin tü e lhelyezés t
bi ztos ító e ll átás ki véte lével évek óta ne m eme lte a térítés i díj a it ann ak e ll enére, hogy az egy re
e m e lk e d ő költségek me ll ett az á llami normat íva mértéke éve k óta változatl a n.

III. A végrehajtás fe ltétel ei
Az intézményi térítési díjakat a fenntartónak tárgyév'áprili s 1-j é ig ke ll megá ll apítani a.
A j ogszabál y által meg határozott körben az önköltség, val a mint a Szivárván y Kft. á lta l
nyújtott e llátások vonatkozásá ban az intézményi térítés i díj meg határozása norm atí v
határozatta l történik .
Az Egyesített Bö lcső d é k és a Bárka á lta l n yújtott ell átáso k intézményi té rítés i díj ait az R.
tartalm azza, me lynek a módosítására - változás hi ányá ban - nin cs szükség.

7

IV. Dön tési javaslat
Budapest Főváros X. kerül et Kőbánya i Önko rmányzat Képvi sel ő-testül ete meghozza az
e l őte1j esztés 1. és 2. mell ékl etében fog lalt határozato kat.
Bud apest, 201 8. március „

"

Weeber T ibor

Tö~

7

pontból ell enj egyzem:

~r. S:a~ Kri sztián
Jegyzo
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1. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

a

.. ./2018. (III. 22.) határozata
Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó
ellátások 2018. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Kőbányai

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III . törvény 115 . § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a
következőket rendeli el:
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk01mányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és személyes
gondoskodást nyújtó ell átások intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg:
a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 4090 Ft/nap/fő (122 700 Ft/hó/fő),
b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 4240 Ft/nap/fő (127 200 Ft/hó/fő) ,
e) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egy férőhe l yes elhelyezéssel: 4340 Ft/nap/fő
(130 200 Ft/hó/fő),
d) demens betegek bentlakásos ellátása: 4240 Ft/nap/fő (127 200 Ft/hó/fő),
e) emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona: 6 170 Ft/nap/fő (185 100 Ft/hó/fő),
j) szociális étkeztetés: 420 Ft/nap/fő,
g) idősek nappa li ell átása: 0 Ft,
h) demens betegek nappa li ellátása étkezéssel: 420 Ft/nap/fő,
i) demens nappali ellátás: 0 Ft.
2. Ez a határozat 2018. április l-jén lép hatál yba.
3. Hatályát veszti a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 53/2017 .
(III. 23.) KÖKT határozat.
2. melléklet az

e lőt erjesztésh ez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2017. (Ill. 23.) határozata
a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének
meghatározásáról
Budapest Főváros X . kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14 7. § (3) bekezdése
alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a
következőket rendeli el:
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önko1111ányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségét az alábbiak
szerint határozza meg:
a) étkezés nyersanyagköltsége: 486, 7 Ft/fő/nap ,
b) étkezés egyéb költsége: 799 Ft/fő/nap ,
e) reformétkezés nyersanyagköltsége: 640 Ft/fő/nap ,
dJ reformétkezés egyéb költsége: 874 Ft/fő/nap ,

véde l méről
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e) gondozás: 4 886 Ft/fő/nap,
j) játszócsoport: 8 425 Ft/fő/nap.
2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:
a) gyermekjóléti szolgáltatás: 418 400 Ft/nap,
b) gyermekek átmeneti otthona: 10 806 Ft/fő/nap.
3. Ez a határozat 2018. április l-jén lép hatályba.
4. Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének
meghatározásáról szóló 54/2017. (III. 23.) KÖKT határozat.
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3. me/lék!er az

e lőrerjeszr éshe:::

' ~·, :

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltsége és az
intézményi térítési díjak változása
intézményi térítési díj

Önköltség
2018.év
2017. év
Kőbánya i Egyesített Bölcsődék

Ellátás

1.
2.

Étkeztetés:
nyersanyag (norm ál)
Étkeztetés egyéb
(normál)

486, 7 Ft/fö/nap

Ft/fő/n ap

Ft /fő/ nap

F t/fő/nap

0 Ft

0 Ft

Ft/fő/nap

400 Ft/óra

Ft/fő/n ap

640

Ft/fő/n ap

Ft/fő/n ap

5.

.Tátszócsoport

8 199

Ft/fő/n ap

7.

474

640

4 497

6.

474

Ft/fő/n ap

Go nd ozás
Időszakos

gyerm ekfelügyelet
Sóbarl ang

4 886
8;:425

440 Ft/ lo/nap

-

644

4.

2018. év

-

Ft/fő/n ap

Reform étkezés
nyersanyag

")

Ft/fő/nap

486,7 Ft/fö/na p 440

644

.),

2017.év

400 Ft/óra

----

-

-

400 Ft/óra

400 Ft/óra

-

-

240 Ft/óra

240 Ft/óra

Bá rka Kőbánya i Humánszolgáltató Központ
8.

9.

Szociáli s étkeztetés
(helyben)
Szociális étkeztetés
(házhozszál lítás)

10. Házi segítségnyúj tás
Család- és
Gyermekj óléti
11.
Szolgálat
(Családsegítés)
12. Hajlékta lan-ell átás

1 681

Ft/fő/n ap

1 46 1 Ft/fő/n ap

l 4 79

Ft/fő/n ap

l 505

4 037 Ft/óra

4 19 083 Ft/nap

Ft/fő/n ap

4 11 9 Ft/óra

5 10 228 Ft/nap

max. 420

max. 420

Ft/fő/n ap

Ft/fő/nap

max. 420

max. 420

Ft/fő/n ap

Ft/fő/nap

max. 850

max. 850

Ft/óra

Ft/óra

-

-

0 Ft

0 Ft

-

\,;

4 776

5 269

Ft/fé rő h e l y/n ap

Ft/férő h e l y/n ap

356 964 Ft/nap

4 18 400 Ft/nap

-

-

94 1 Ft/ fő /nap

1 022 Ft/fő
/nap

0 Ft

0 Ft

Család- és
Gyerm ekjóléti
13. Központ
(Gyermekj óléti
szo lgá ltatás)
14.

Idősek

nappa li

ellátása

Térítés re

15.

Gye1111ekek átm eneti
otthona

9 407

Ft/fő/n ap

10 806
Ft/fő/nap

Térítésre
kötelezett
köte le1.ct t
j öved elmének jövcdelmének
15%-a
15%-a
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intézményi térítési díj

Önköltség
Kőbányai

16.

Átm eneti e lhe lyezést
nyújtó ell átás

17.

Átlagos ápo lást,
go ndozást nyújtó
e ll átás

18. Átlagos ápo lást,
go ndozást nyújtó
e ll átás egy

2018.év

2017.év

Ellátás

7 562

F t/fő/nap

6 76 1 Ft/fő/n a p

7 585

Ft/fő/n ap

6

2018.év

4 055

4 090

Ft/fő/nap

Ft/fö/nap

4 205

4 240
Ft/fö/nap

Szivárvány Kft.

Ft/fő/na p

6 595

2017.év

761Ft/fő/n ap

7

585Ft/fő/n a p

férőhelyes

Ft/fő/nap

4 300
Ft/fő/nap

4 340
Ft/fö/nap

elhe lyezéssel
19.
20.

Demens betegek
bentlakásos e ll átása

7 046

Ft/fő/nap

Ft/fő/na p

4 205
F t/fő/nap

4 240
Ft/fö/nap

6 135

6 170

Ft/fö/nap

Ft/fő/ n ap

Eme lt szintü
e lhe lyezést bi ztosító
e ll átás

2 1.

Szociális étkeztetés

22.

Nappali ell átás Idősek Klubja

23.

Demens betege k
nappa li el látása

6 83 7 Ft/fő/n ap
748

Ft/fő/nap

1 078

Ft/fő/nap

-

étkezésse l
24.

7 612

Dernens nappa li
e ll átás

2 863

Ft/fő/nap

7 64 1 Ft/fő/n a p
Ft/fő/n ap

7,86

1 402

Ft/fő/n a p

2 188
Ft6fö/nap
3 144

420

Ft/fő/n ap

Ft/fő/nap

420 Ft/ lo/nap

0 Ft

420

Ft/fő/n ap

0 Ft

0 Ft

420

Ft/ fő/nap

0 Ft
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4. melléklet az

Az Egyesített

Bölcsődék

2018. évi önköltsége és intézményi térítési díja

Önköltség

Név
Ft/év

Ellátási fonna

előte ,jesztéshez

Ft/nap/fő

Ft/nap

Nonnatív
a

Ma:ximális
térítési díj
Ft/nap/fü

Fenntmió
által
meghatározott
tétítési díj
Ft/nap/fő

Egyesített Bölcsődék

-

Étkezés-nye1~myag
(mtmál)
Étl<ezés-egyéb
(notmál)
fözökonyha
Étl<ezésnyersanya2: reform
Étl<ezés-egyéb
(!efötm)
fózökonyha
Étl<ezés egyéb
iskola tc"tlalókonyha
Gondozás
JátszócsojX)Jt

44 770385,-

203 502,-

486,7,-

0486,7,-

486,7,-

486,7,-

103 726 162,-

471483,-

799,-

380-2

0'

0,-

1

1

'

-

1267358,-

5 761,-

640,-

0474-

1727880,-

7 854,-

874,-

380-2

151 949 937,-

690682

173,-

11 3,-

634 23 1765,3..706975,.

2 882 872,16 850,. ..

4 886,8425,...

2 340)

'

474,-

474,-

2046,8425,-

400)

'

'

-

ingyenes etkeztetes non11 at1va.1a ata lak nva bevetel k1 eses tol luggo tamogatassa
2

gyermekétk eztetés biztosí túsához nyt1jtott bértú mogatás

3

költségvetés i törvén yben a faj lagos l,í1nogatási összeg kü lönféle ismérvek alapjún járó %-os tiunogatás összes ítcll adataiból

4

a szo lgáltatás díja órában keriill 1negi1ll apit ásra

Név

Önköltség
Nonnatíva

Ellátási fonna

Ft/év

Ft/nap/fő

Ft/nap/fő

Ft/nap

Maximális
tétítési díj

Fcnntmió
által
meghatározott
térítési díj
Ft/nap/fő

Fecskefészek Bölcsődék

Étl<ezésnyersanyag
Étl<e1....és - egyéb
(n01rnál)
fözökonyha
Gondozás
Játszócso!X)tt

5460370,-

24820,-

486,7,-

0486,7,- 1

486,7,-

486,7,-

17 428 748,-

79222,-

825,-

325 -2

0-'

0.-

106 778 615,-

485 357,-

5 056,-

2 932,-

-

-

-

-

2 124,-

-

5 888634,-

26767,-

486,7,-

0486,7,-1

486,7,-

486,7,-

13 832490,-

62875,-

873,-

335_2

0-

0,-

75 121 204,-

341460,-

4 743,-

1 817,-

2 638,-

'

Napsugár Bölcsődék

Étl<~ésnye1~111yag
Étl<ezés-egyéb
(n01mál)
fözökonyha
Gondozás

'

13

Játs:zócsopo1t
Apraja Falva Bölcsődék

-

Bké'Zés7708 758,nyeiSJnyag
Étl<ezés - egyéb
14492135,(nonnál)
fózökonyha
90361468,Gondozás
208243 1,Játs:zócsopo1t
Gyermeksziget Bölcsődék
Étké'ZésnyeiSJnyag
Étl<ezés - egyéb
(nonnál)
fózökonyha
Gondo:z{1s
Játs:zócsoprnt

6745 163,-

-

-

-

-

-

35 040,-

486,7,-

0486,7,-1

486,7,-

486,7,-

65 873,-

686,-

524, 2

0-,

0-

41073 1,9466,-

4278,9466,-

2355,-

1923,9466,-

400 -3

486,7,-

1

-

'

'

-·----

30 660,-

0486,7,-

486,7,-

486.7.--

17752245,-

80692,-

84·1,-

323-, 2

0-,

l 08 232 273,-

491965,-

5 125,-

2 961,-

2 164,-

2 783 718,-

12 653,-

486,7,-

0486,7,-1

486,7,-

486,7.-

143425 13,-

65 193,-

l 811 ,-

332-2
,

0-,

0-

464131 18,-

210969,-

5 860,-

2 946,-

2914,-

-

-

-

-

-

- - ----

653 103 1,-

29687,-

486,7,-

0486,7,-1

486,7,-

486.7.-

0-

Gyöngyike Bölcsődék
Étl<é'Zésnyeisanyag
Étl<ezés - egyéb
(nrnmál)
fózökonyha
GondoZ:'ÍS
Ját:s:7....ócsJJr,o,t

'

-·

Manóvár Bölcsődék
Étl<é'Zésnyeisanyag
Étl<ezés - egyéb
(nrnmál)
fózökonyha
GondoZ:'ÍS
Ját:szócsopo1t

--

1443303 1,-

65 605,-

820-5
,

378,-2

0-,

80 %9272,-

368 042,-

4601,-

2602,-

-

-

-

-

1m ,-

1

0'-

Apró Csodák Bölcsődék
Étl<é'Zésnyeisanyag
Étke-L.és - egyéb
(nonnál)
fözökonyha
Étl<e-L.ésnyersanyag
refrnm
Étkezés - egyéb
(refonn)
fózökonyha
Gondozás
Játs:zócsopo1t

.

5 246238,-

23 847,-

486,7,-

0486,7,-

486,7,-

486,7,-

17305 %6,-

78 6634,-

1009,-

504_2
,

0-,

0-,

1267358,-

5 761,-

640,-

0474-, 1

474,-

474,-

1727880,-

7 854,-

874,-

380-, 2

78 842907,1624544,-

358 377,7384,-

4595,7 384,-

2 808,-

1787,7 384,-

400,)__
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Szivárvány Bölcsődék

Étkezésnyersanyag
Étkezés - egyéb
(nrnrnál)
fózökonyha
Gondo:uís
Ját:szócsopo1t

2 997 850,-

13 627,-

486,7,-

0486,7,-1

486,7,-

486,7,-

12 809253,-

58224,-

1 617,-5

316 -2

0-

0-

42 198436,-

19181 1,-

5 328,-

3 068,-

2260,-

-

-

-

-

-

-

Maximális
térítési díj

Fenntartó
által
meghatározott
té,ítési díj

'

Önköltség

Név

Nmmatíva
Ellátási fonna

Ft/év

Ft/nap

Ft/nap/fő

Ft/nap/fő

'

'

Ft/nap/fő

Bem JÓ7..sef Általános Iskola tálalókonyha
Étkezés egyéb
iskola
tálalókonyha

9844527,-

44 748,-

-

266,-

176 -2

0-

0-

187,-

123 -2

0-

0,-

'

'

'

Fekete István Általános Iskola tálalókonyha
Étkezés egyéb
iskola
tltlalókonyha

13 061 396--

59 370,-

'

'

--

Hannat Általános Iskola tálalókonyha
Étkezés egyéb
iskola
tálalókonyha

16278021,-

73 9910,-

122-2

0-

0-

146,-

98 -2

0-

0-

167,-

103 -2

0-

0.-

188,-

'

'

'

JanikoVS7J<y Éva Általános Iskola tálalókonyha (Kápolna tér 4.)
Étkezés egyéb
iskola
t:'Ílalókonyha

15 593814,-

70 881 ,-

'

'

'

Ifada Mihály Általános Iskola tálalókonyha
Étkezés egyéb
iskola
tálalókonyha

12262366,-

55 738,-

'

'

--

Keresztury De,_ső Általános Iskola tálalókonyha
Étl<ezés egyéb
iskola
tálalókonyha

13 082 6980,-

59467,-

175,-

112 -2

0'

0'

146,-

9".) -2

0-

0-

224 -2

0-

0-

'

Kertvárosi Álmlános Iskola tálalókonyha
Étl<ezés egyéb
iskola
tálalókonyha

6722673,-

30 558,-

'

'

'

Komplex óvoda, ÁltaL1nos Iskola és sz.,1kiskola táL'tlókonyha
Étl<ezés egyéb

5 880352,-

26729,-

276,-

'

'

'
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iskola
tálalókonyha
Széchenyi István Általános Iskola tálalókonyha
É1kezés egyéb
iskola
tálalókonyha

16078291 ,-

73 083,-

195,-

128 -2
'

0'

0'

133,-

96-2
'

0'

0,-

167,-

93_2
'

0'

0'

165,-

99_2
'

0'

0-

107-25
'

0'

0'

Szent L'lSZló Általános Iskola táfalókonyha
Étkezés egyéb
iskola
14 763 062,67105,tálalókonyha
Szent László Gimnázium tálalókonyha
Étl(ezés egyéb
iskola
7 142 750,32467,t:1lalókonyha
Szervátiusz Jenő ÁltaL1nos Iskola tálalókonyha
Étl<ezés egyéb
iskola
tálalókonyha

11 090945,-

50413,-

Janikovszky Éva ÁltaL1nos Iskola t1ralókonyha (Üllői út 118.)
É1kezés egyéb
iskola
10149042,46132,175,t:1lalókonyha
in gyenes étkeztetés nor111atí vája át alakítva bevétel ki esés t ő l

fü ggő

'

tiunogatássá, a111i 2015 . sze pt e 111b ert ő l bi zo nyos jövecl clemlrn túr

a! Htt is in gye n ssé vált
2

gycrrnckétkczt..:tés bi ztos ít ilsiih oz nyújt ott bért i11nogatás

J

költ ségvetés i törvényben a faj lagos támogatási összeg kül önféle ismérvek alapj án j úró %-os tá111ogatás össz..:sí 1c11 adataih úl

4

a szo lgúl tatiis díja órában került megá ll apításra

5

A Gyöngy ike és a Szivárván y

Bölcső de

magasabb költ ségét a ki s

b ölcső d é ben

is szük séges mínimum szakma i konyhai létsz.i rn

emeli meg,.
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