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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.
25.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a személyes
gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátások igénybevételének feltételeit, továbbá a
fizetendő térítési díjakat.
A központi és önkormányzati, valamint az intézményi költségvetés változásából adódóan a
Rendelet 4. számú mellékletében meghatározott egyes finanszírozás alapjául szolgáló
összegek, illetve egyes lényeges mutatószámok ismételt megváltoztatása vált szükségessé
akképpen, hogy a helyi igények – a rendelkezésre álló anyagi keret hatékonyabb
kihasználásával – a legmegfelelőbben kielégíthetőek legyenek.
A módosító jogszabállyal átvezetésre kerülnek a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (a továbbiakba: XXIII. kerületi
SZGYI) által biztosított ellátások tekintetében a XXIII. kerületi SZGYI működését
meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzatban elfogadott módosulások.
A módosítást Takácsné Juhász Ildikó Intézményvezető Asszony 2019. április 12. napján
küldött levelében kezdeményezte. Az Intézményvezető Asszony kiemelte, hogy a Rendelet
2019. március 1. napjától hatályos térítési díjakra vonatkozó előírásait a XXIII. kerületi
SZGYI magára nézve kötelező előírásként betartotta, így teljesült kb. 1000 fő
(Gondozószolgálat, Bölcsőde, Iskolai gyermekétkeztetés szervezeti egységeknél) részéről a
személyi térítési díjak meghatározása, alkalmazása.
A rendelet-tervezet elfogadása esetén a módosított Rendelet hatálybalépésétől várható hatások
a jelen előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on kerülnek
bemutatásra.
A Rendelet módosítása kizárólag technikai funkciót tölt be, mivel a Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodás
keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet módosításáról szóló 7/2019.(II.22.)
önkormányzati rendeletével döntött már döntött a személyes gondoskodás keretébe tartozó
szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról.
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a Rendelet 4. számú mellékletét érintő módosítások
elfogadását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A rendelettervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 50. §-a alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2019. április 24.
dr. Kása Anna
jogász
előterjesztés készítője

dr. Veres Anikó
jegyző
előterjesztő

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet
2. sz. melléklet: Önköltségszámítás
3. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap
4. sz. melléklet: Egyeztető lap

1. sz. melléklet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
…../……….(………..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
20/2008. (IV. 25.) rendelete módosításáról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésének f)
pontjában, 115. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146 – 147. §-ában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a
következőket rendeli el.

1. §
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás
keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 20/2018. (IV. 25.) rendeltének (a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete helyébe
jelen rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. §
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a
hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése után
indult ügyekben kell alkalmazni.

Geiger Ferenc s.k.
polgármester

dr. Veres Anikó s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezet 2019 április ……. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján
kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.
Budapest, 2019. év május hó.........nap
A Jegyző nevében eljáró:
Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető
Szervezési és Ügyviteli Osztály

1. melléklet a(z) …./………. (……..) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 20/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások
és szakosított ellátások
Intézményi térítési díja 2019.
A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt., a Gyvt. és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza.
Az Szt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg.
Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi
térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen
esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen
költségek arányában kell megosztani.
Az Szt. 115. § (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a
továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és
arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi
térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti
Intézményében alkalmazandó intézményi térítési díjak 2019. évi megállapításához a
szolgáltatási önköltséget, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvényben meghatározottak alapján határozta meg az intézmény az alábbiak szerint:
1. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS:
A központi költségvetési támogatás a települési önkormányzatoknak a Szt. 62.§-a alapján az
étkeztetés feladatainak ellátásához kapcsolódik. Az intézmény a szociális étkezésben
ellátottak száma szerinti összegben jogosult a hozzájárulásra.
2019. évre tervezett létszám: 48 fő
Ellátási napok száma: 251 nap
Szolgáltatási önköltség: 24 165 043 Ft/év
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 2 005 /fő/nap
Egy ellátottra jutó intézményi térítési díj: 2 005 Ft/fő/nap
Központi költségvetésből származó támogatás 2018. évre: 2 657 280.-Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 699 531 Ft/év
Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. Kiszámításának módja: az
Szt. és a Korm. rendelet alapján a szakfeladaton tárgyévre tervezett szolgáltatási önköltség
összege osztva 251-el, osztva a tervezett ellátotti létszámmal, 5 forintra kerekítve.

1.a. LAKÁSRA SZÁLLÍTÁS
A 29/1993.(II.17) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján „Az étkezés intézményi térítési
díja a szerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel
helyére szállítják. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek
részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet
megállapítani.” Az étel szállítási költségét külön kell meghatározni.
Szolgáltatási önköltség: 3 959 056 Ft/év
Egy ellátási napra jutó kiszállítás szolgáltatási önköltség: 15 773 Ft/kiszállítási nap
Szállítási költség egy ellátotti napra vetítve: 3 959 056/ 7 918
Ft/kiszállítás ->
5 Ft-ra kerekítve = 500 Ft / kiszállítás

kiszállítási nap = 500

A hivatkozott Korm. rendelet alapján a szociális étkeztetés intézményi térítési díja
Az étkezés helyben fogyasztás és elvitel esetén: 2 005 Ft/fő/nap
Kiszállítás esetén:
2 505 Ft/fő/nap
Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. Kiszámításának módja: az
Szt. és a Korm. rendelet alapján a szolgáltatási önköltség osztva a 2018. évi kiszállítási napok
számával (7 918 ), 5 forintra kerekítve.
2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
A központi költségvetési támogatás az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi
segítségnyújtást a Szt. 63.§-a alapján és a külön jogszabályokba foglalt szakmai szabályoknak
megfelelően működteti. Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek
száma szerint jogosult a hozzájárulásra.
2019. évre tervezett ellátotti létszám szociális segítés:
4 fő
Ellátási
napok
száma: 251 nap
2019. évre tervezett ellátotti létszám személyi gondozás: 10 fő
Ellátási
napok
száma: 251 nap
Szolgáltatási önköltség: 25 764 173 Ft/év
Szolgáltatási önköltség 2 140 (Ft/fő/óra)
szociális segítés: 2 140 Ft/fő/óra
személyi gondozás: 2 140 Ft/fő/óra
Intézményi térítési díj 2 140 (Ft/fő/óra)
szociális segítés: 2 140 Ft/fő/óra
személyi gondozás:2 140 Ft/fő/óra
Központi költségvetésből származó támogatás 2018. évre: 3 400 000.-Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 1 811 108 Ft/év
Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. A házi segítségnyújtás
intézményi térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás intézményi térítési díjából
tevődik össze. Kiszámításának módja: az Szt. és a Korm. rendelet alapján:

a szakfeladaton tárgyévre tervezett szolgáltatási önköltség összege osztva, 251 x 8 óra= 2008
óra x 6 fő teljes munkaidőben a szakfeladaton foglalkoztatott = 12 048 óra munkaidővel, 5
forintra kerekítve.
3. IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA:
A központi költségvetési támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátásában részesülők
száma szerint illeti meg az intézményt.
2019. évre tervezett ellátotti létszám:
Szolgáltatási önköltség: 13 831 565 Ft

3 fő

Ellátási napok száma: 251 nap

Szolgáltatási önköltség: 18 370 Ft/fő/nap
Intézményi térítési díj: 18 370 Ft/fő/nap
Központi költségvetésből származó támogatás 2019. évre: 327 000.-Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 1 571 105 Ft/év
Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. Kiszámításának módja: az
Szt. és a Korm. rendelet alapján a szakfeladaton tárgyévre tervezett szolgáltatási önköltség
összege osztva 251-el, osztva a tervezett ellátotti létszámmal, 5 forintra kerekítve.
4.
ÁTMENETI
ELHELYEZÉST
GONDOZÓHÁZA):

NYÚJTÓ

2019. évre tervezett létszám: 9 fő
Szolgáltatási önköltség: 35 674 319 Ft
Szolgáltatási önköltség: 10 860 Ft/fő/nap
Intézményi térítési díj: 10 860Ft/fő/nap

ELLÁTÁS

(IDŐSKORÚAK

Ellátási napok száma: 365 nap

325 800 Ft/fő/hónap

Központi költségvetésből származó támogatás 2018. évre: 20 138 000.-Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 2 032 551 Ft/év
Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel.
Kiszámításának módja: az Szt. és a Korm. rendelet alapján a szakfeladaton tárgyévre tervezett
szolgáltatási önköltség összege osztva 365-el, osztva a tervezett ellátotti létszámmal, 5
forintra kerekítve. Havi intézményi térítési díj meghatározása: a napi intézményi térítési díj
30-szorosa.
5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
2019. évben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján
történik a finanszírozás.
2019. évre tervezett készülékszám: 23 készülék
Szolgáltatási önköltség: 4 285 632 Ft
Szolgáltatási önköltség: 510 Ft/készülék/nap

Ellátási napok száma: 365 nap

Intézményi térítési díj: 510 Ft/készülék/nap
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés szerinti működési támogatás
2018. évben: 834 484.-Ft
Kiszámításának módja: az Szt. és a Korm. rendelet alapján a szakfeladaton tárgyévre tervezett
szolgáltatási önköltség összege osztva 365-el, osztva a tervezett készülékszámmal, 5 forintra
kerekítve.
6. CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Az Szt. 115/A. § (1) bekezdés c) és a Gyvt. 149. § alapján a szolgáltatások térítési díj
mentesen biztosítottak, intézményi térítési díjat nem kell megállapítani.
Lakosságszám: 22 003 fő
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szolgáltatási önköltség: 24 247 694 Ft
Központi költségvetésből származó támogatás 2018. évre: 9 690 000.-Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 2 486 713 Ft/év
Család- és Gyermekjóléti Központ
Szolgáltatási önköltség: 36 692 681 Ft
Központi költségvetésből származó támogatás 2018. évre: 12 127 955.-Ft
Szociális ágazati összevont pótlék: 4 799 308 Ft/év

A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapszolgáltatások
Intézményi térítési díja 2019.
1. BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS:
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény mellékletében
foglaltak szerint. Bölcsőde esetében a Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerint a bölcsőde esetében
az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére,
nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására),
valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozására számított intézményi térítési díj a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
különbözete osztva 230-al, osztva a tervezett létszámmal.
2019. évre tervezett létszám: 40 fő
Ellátási napok száma: 230 nap
Központi költségvetésből származó támogatás 2018. évre: : 15 899 000 Ft/év
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása: 18 855 900 Ft/év
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása: 4 419 000 Ft/év
Szociális ágazati összevont pótlék: 426 050 Ft/év
Szolgáltatási önköltség:
Különbözet:

54 730 386 Ft
15 556 486 Ft

Szolgáltatási önköltség:
Intézményi térítési díj:
Gondozási térítési díj:

5 950 Ft/fő/nap
1 690 Ft/fő/nap
0 Ft/fő/nap

2. GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény mellékletében foglaltak
szerint.
A gyermekétkeztetés esetében a Bölcsőde saját konyhát üzemeltet, az élelmezési
tevékenységet élelmezési norma alapján végzi, a nyersanyag-felhasználáskor anyagkiszabást
készít.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
egy ellátottra jutó napi összege.
Élelmezési nyersanyagköltség összege: 540 Ft/fő/nap
Szolgáltatási önköltség: 20 125 764 Ft/év
Szociális ágazati összevont pótlék: 1 304 240 Ft/év

Ellátási napok száma: 230 nap

Indokolás
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes
gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló
20/2008. (IV. 25.) rendelete módosításáról szóló
…../……….(………..) önkormányzati rendeletéhez
Általános indokolás
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve - rendeleti szinten szabályozza a személyes
gondoskodást biztosító szociális ellátások igénybevételének feltételeit, és azokért fizetendő
díjak összegét.
Jelen módosítás megalkotásának a célja az, hogy a változó finanszírozási környezethez
igazodóan olyan jogszabály rendelkezzen a tárgybani ellátásokról, mely mind a szociális
intézmény, mind az igénybevevők tekintetében naprakészen, a helyi sajátosságokra
figyelemmel megalkotott előírásokat tartalmaz.
Részletes indokolás
1. §
Ezen szakasszal a Rendelet egyes térítési díjakat meghatározó 4. melléklete kerül
módosításra. Az XXIII. kerületi SZGYI a helyi igények és források figyelembevételével tett
javaslatot a változtatásra.
2. §
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazó szakasz.

