
1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2022. (… …) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) 

bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés d) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

23. § (5) bekezdés 11. és 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 

bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) 

bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés d) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 131. 

§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. és 11a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

3. § 

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati 

rendelet 1. alcíme. 

4. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

D. Kovács Róbert Antal 

polgármester 

Dr. Szabó Krisztin 

jegyző 
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1. melléklet 

1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„1. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 

 A B 

1 Egy főre jutó nettó jövedelem (Ft/hó) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 

2 50 000-ig 0 

3 50 001-100 000 276 

4 100 001-150 000 354 

5 150 001-200 000 394 

6 200 001-250 000 591 

7 250 001-től 787 

2. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 

 A B 

1 Egy főre jutó nettó jövedelem (Ft/hó) Intézményi térítési díj (Ft/óra) 

2 50 000-ig 0 

3 50 001-100 000 700 

4 100 001-150 000 900 

5 150 001-200 000 1100 

6 200 001-250 000 1300 

7 250 001-től 1500 

” 

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép: 

„4. A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

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

a) a reggeli esetében 110 Ft, 

b) a tízórai esetében 53 Ft, 

c) az ebéd esetében 337 Ft, 

d) az uzsonna esetében 80 Ft, 

e) a napi étkezés összesen 580 Ft. 

4.2. A bölcsődei reformétkeztetés intézményi térítési díja (Ft/nap): 

a) a reggeli esetében 145 Ft, 

b) a tízórai esetében 65 Ft, 
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c) az ebéd esetében 395 Ft, 

d) az uzsonna esetében 98 Ft, 

e) a napi étkezés összesen 703 Ft. 

4.3. A bölcsődei diétás étkeztetés intézményi térítési díja (Ft/nap): 

a) a reggeli esetében 149 Ft, 

b) a tízórai esetében 71 Ft, 

c) az ebéd esetében 450 Ft, 

d) az uzsonna esetében 107 Ft, 

e) a napi étkezés összesen 777 Ft.”
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Általános indokolás 

Az infláció és az energiaárak jelentős emelkedésére tekintettel szükséges a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) felülvizsgálata. Az egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési 

díjának az emelése indokolt, miközben a jövedelemkategóriák csökkenése az egyszerűsítést 

célozza. 

A módosítás továbbra is megfelelő módon biztosítja a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségét az arra rászorulók számára. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A Rendelet megalkotása óta történt változásokra tekintettel a bevezető részben átvezetésre 

kerülnek a hatályos jogszabályi rendelkezések. 

A 2. §-hoz  

Az intézményi térítési díjakat a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a bölcsődei normál és 

reformétkezés esetében indokolt emelni. A jövedelemkategóriák számának csökkentése 

átláthatóbbá teszi a szabályozást. A Rendelet kiegészítésre kerül a bölcsődei diétás étkezés 

intézményi térítési díjával. 

A 3. §-hoz  

A Rendelet személyi hatályáról szóló alcím hatályon kívül helyezhető figyelemmel arra, hogy azt 

a törvényi rendelkezések egyértelműen meghatározzák. 

A 4. §-hoz  

A hatálybalépés időpontja kellő időt biztosít a jogszabály-módosítás alkalmazására történő 

felkészülésre.  




