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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1)
bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés f)-g) pontjai, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdése az intézményt fenntartó
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjaival kapcsolatos szabályok megalkotását.
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjat és a térítési díjakkal kapcsolatos
eljárási rendet.
Az Szt. alapján a fenntartó minden évben megállapítja az intézményi térítési díjat, amelynek összege nem
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A Családok Átmeneti Otthona nem az Szt. hatálya alá tartozik,
ebben az esetben a Gyvt. rendelkezik a szolgáltatási önköltség évente történő megállapításáról.
A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. december 18-án kihirdetésre került a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely szerint a helyi önkormányzatok
fenntartásában működő költségvetési szervek, az általuk nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért
megállapított díja 2021. december 31-ig nem lehetett magasabb a Korm. rendelet hatálybalépését megelőző
napon hatályos mértékénél.
A Korm. rendeletet 2021. február 8-tól újból – több, időpont meghosszabbítást tartalmazó kormányrendeletet
követően – hatályba léptette a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 40. pontja, amely a koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályban maradásáig, 2022. május 31-ig került
meghosszabbításra.

cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. | levélcím: 1840 Budapest
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A fentiekre tekintettel a Korm. rendeletben hivatkozott díjak változtatására, jelen esetben az intézményi térítési
díjak módosítására sem a 2021. évben, sem a 2022. évben a Korm. rendelet hatálya miatt nem kerülhetett és
kerülhet sor, viszont az Szt. és a Gyvt. rendelkezései alapján a Rendeletben meghatározott szolgáltatási
önköltség ellátási formánként történő módosítása szükséges és nincs jogszabályi akadálya, mivel ez nem
jelent az ellátottak esetében többletterhet.
Szolgáltatási önköltség felülvizsgálata, költségek alakulása

I.

A szociális intézmények felmérték a feladatellátáshoz kapcsolódó 2022. évi várható önköltséget. Férőhelyre
vetítve az előző évhez képest az idősotthonok esetében a tervezett önköltség 15,5%-kal, a hajléktalan ellátás
férőhelyeinél 8,5%-kal emelkedik átlagosan az előző év tervadataihoz képest. Fontos megjegyezni, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan, évközi korrekcióra szükség lesz, tehát a feladathoz kapcsolódó kiadások
emelkedése várhatóan a tervadatot év végére meghaladja.
Az intézmények helyzetét nehezíti, hogy 2018. óta nem került sor térítési díj emelésre és módosítás – a
hatályos jogszabályi előírások alapján - tárgyév június 1-jéig sem lehetséges. Mivel a térítési díj éves
felülvizsgálatára nem kerülhetett sor, így az éves nyugdíjemelés sem vehető figyelembe.
A Főváros által működtett idősotthonokban 2018-2021. között az egy ellátottra jutó működési költségek 54%kal növekedtek, 2018. évben 3 150 ezer Ft volt, míg a tavalyi évben 4 855 ezer Ft. A feladathoz rendelt állami
támogatás a kiadások növekedését nem követte teljeskörűen. Az adatokat a következő diagram - 2018–2021.
évek tény, 2022. év terv adatait tartalmazza - jól szemlélteti a növekedés ütemét.

Egy ellátottra jutó működési kiadás az idősotthonokban 2018-2022.
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Különösen nagy mértékű az emelkedés (36,8%) 2020. évben, ami az új koronavírus humánjárvány miatti
védekezés költségeit is tartalmazza, azonban a következő évben sem csökkentek a kiadások a 2020. évi szint
alá, csak az emelkedés üteme lassult.
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A költségek az élelmezés, vásárolt szolgáltatások, közüzemi díjak és személyi juttatás (bér) sorokon is
növekednek. A 2022. évi jogszabályi bérnövekedés hatása 19%. Az élelmiszerek ára – 2022. év januárjában
11,3%-kal magasabb, mint az előző év ugyanezen hónapjában (néhány alapvető élelmiszer esetében ez a
következő emelkedést jelenti: kenyér 25,0%, a száraztészta 22,1%, baromfihús 19,2%, a sajt 17,9%, a
péksütemények 17,8%, a liszt 17,6%, a vaj 16,3%, a tejtermékek 15,5%). A szolgáltatások díja 5,5%-kal
emelkedett, ezen belül a javítás és karbantartás 17,4% (forrás: KSH).
II.

A Rendelet normaszövegének módosítása

1. A Rendelet normaszövegének módosítása is szükségessé vált, ugyanis jelenleg nincs részletesen
szabályozva az 5. § (1) bekezdés szerinti eljárás, amely szerint, – lényegében az Szt. 115. § (4) bekezdését
megismételve - ha a kötelezett a Rendelet alapján megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, annak
csökkentését, vagy elengedését kéri – a személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A rendeletmódosítást előkészítő szakfőosztályhoz gyakran érkezik
megkeresés a kötelezettektől elsősorban a megállapított személyi térítési csökkentése iránti kérelem
(„méltányosság”) beterjesztésével. Gyakori indok, hogy végrehajtás terheli a kötelezett jövedelmét, így nem
áll módjában megfizetni a megállapított személyi térítési díjat, a hátraléka pedig hónapról hónapra nő, ami az
Szt-ben meghatározott mértéket elérve az intézményi jogviszony megszüntetését is eredményezheti.
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében foglalt táblázat 8.
7. sora alapján a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző határozatban dönt a
kérelemről. A jogbiztonságot növelné és az eljárást gyorsítaná, ha a részletszabályok is kidolgozásra
kerülnének, a gyakorlati elemek beépítésével, így az ellátottak több információval rendelkeznének, hogy mi
szükséges a kérelem benyújtásához (személyi térítési díjra tett javaslat, döntést megalapozó körülmények
felsorolása, jövedelemigazolás, a jövedelemből történő rendszeres levonás esetén ennek igazolása, a
személyi térítési díjat megállapító értesítés, az érvényes jövedelem- és vagyonnyilatkozat, valamint nyilatkozat
a tartásra képes és kötelezhető hozzátartozóról). A kért dokumentumok az intézményben rendelkezésre állnak
a személyi iratanyagban, így az ellátottaknak nem jelent további terhet ezek beszerzése, viszont ennek
ismeretében akár az intézmény dolgozóinak segítségével hiánytalanul tudják benyújtani kérelmüket, mellyel
megelőzhető, hogy a kérelem elbírálása a hiánypótlási eljárás miatt hosszabb időt vegyen igénybe.
A Rendelet 7. § (1) bekezdése arról az esetről szól, amikor a kötelezett jövedelme olyan mértékben nő, illetve
csökken, hogy a személyi térítési díj mértékét felül kell vizsgálni. Ugyanezen § (2) bekezdése eddig arról
rendelkezett, hogy az intézményvezető és a kötelezett kezdeményezheti a személyi térítési díj felülvizsgálatát.
A Rendelet módosításával a hivatkozott bekezdés kiegészítésre kerül azzal, hogy az intézményvezető egyben
dönt is a személyi térítési díj megváltoztatásáról, mely egyrészt összhangban van az Szt. rendelkezésével,
másrészt egyértelművé teszi, hogy milyen esetben történik a személyi térítési díj felülvizsgálata
intézményvezetői hatáskörben. Az intézményvezető döntése ellen ily módon megmarad a fenntartói
jogorvoslat lehetősége.
A Rendelet 7. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, mivel a jelenlegi szabályozás szerint a
felülvizsgálatot a fenti esetben, az 5. § (1) bekezdésre visszahivatkozva a fenntartónak kellene elvégezni,
egyben az új személyi térítési díjat megállapítani, ez a fentiekben is hivatkozottak alapján az intézményvezető
hatásköre, aki ebben az esetben jövedelemvizsgálatot folytat le.
A Rendelet 7. § (3a) bekezdésében – szövegcserés módosítással - hatályon kívül kerül az a rendelkezés,
amely szerint a hajléktalanok átmeneti szállásán személyi térítési díj felülvizsgálata során a 6. §-t kell
alkalmazni, ami viszont arról az esetről rendelkezik, amikor még nincs megállapított személyi térítési díj és az
intézmény kérheti az előleg befizetését, valamint egy technikai pontosítás is történt.
2. Továbbá a fenti jogszabályváltozások alapján a Rendelet 2021. április 1-jétől hatályos 11. §-án túl
szükséges egy új 12. § beépítése a fentiekben már hivatkozott, a díjemelést tiltó hatályos jogszabályok
alapján, valamint a Rendelet módosításáról szóló 2022. évi önkormányzati rendelet számának, dátumának
megadása miatt.
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III.

A Rendelet mellékleteinek módosítása

1. számú melléklet:
A 2022. évi intézményi költségvetések figyelembevételével javasolt szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap) adatok
jelennek meg a mellékletben az idősotthonok, valamint a hajléktalanok átmeneti szállásai vonatkozásában, a
térítési díjak változatlanok maradnak.
2. számú melléklet:
A mellékletben az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító tartós bentlakásos
intézményekben a 2022. évi intézményi költségvetések figyelembevételével megállapított szolgáltatási
önköltség (Ft/fő/nap) adatok jelennek meg, a térítési díjak változatlanok maradnak.
3. sz. melléklet:
A családok átmeneti otthonaiban a szolgáltatási önköltség összegeinek módosítása történt, a térítési díjak
változatlanok maradtak.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásai alapján a Rendelettervezethez készült hatásvizsgálatot az előterjesztés 2. számú függeléke tartalmazza.
A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a
www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő
rendelet tervezetről. Az előkészítő főosztály legalább 20 napig lehetőséget biztosított a társadalmi
egyeztetésre.
Az előterjesztésben foglaltakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi döntés meghozatalára.

Dö nt és i j av as l a t
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.
megalkotja a …./2022. (………) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális intézmények, valamint családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos
eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról az előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal.
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Döntéshozatal módja:
A rendeletmódosítás megalkotása minősített szavazattöbbséget igényel.

Kelt, Budapesten a minősített elektronikus aláírásban szereplő időbélyegzőben foglalt időpontban.

Gy. Németh Erzsébet

Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes

főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:
1. Rendelettervezet (módosító rendelet)
2. Indokolás
függelékek:
1. A módosító rendelet parlamenti korrektúrás változata
2. Előzetes hatásvizsgálat
3. Hatályos Rendelet
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Kovács
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Digitálisan aláírta:
Kovács Tünde
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési
díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 115. § (1)-(4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális
intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos
eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kötelezett az e rendelet 1. melléklete, valamint 3. melléklete figyelembevételével
megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, annak csökkentését, vagy elengedését kéri, úgy a személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül - kérelemmel a
fenntartóhoz fordulhat. A kérelemben meg kell nevezni minden olyan tényt, indokot, amely a
kérelmet alátámasztja, valamint tartalmaznia kell a kérelmező javaslatát a napi személyi térítési díj
összegére. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó minden dokumentumot, így
különösen a jövedelemigazolást, a jövedelemből történő rendszeres levonás esetén ennek igazolását,
a személyi térítési díjat megállapító értesítést, az érvényes jövedelem- és vagyonnyilatkozatot,
valamint nyilatkozatot a tartásra képes és kötelezhető hozzátartozóról. A kérelem elbírálásához a
fenntartó bekéri az intézményvezető kérelemmel kapcsolatos véleményét.”
2. §
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális
intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos
eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet III. Fejezete a következő 12. §-sal
egészül ki:
„12. §
Az e rendelet 1-3. mellékletének a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési
díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló …/2022. ( . .) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezései a
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1)

1

bekezdés e) pontjára tekintettel úgy alkalmazandók, hogy az ellátásért fizetendő díj egyébként nem
lehet magasabb a 2020. december 18-án hatályos és alkalmazandó díj mértékénél.”
3. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal
kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az
1. melléklet lép.
(2) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal
kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a
2. melléklet lép.
(3) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal
kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a
3. melléklet lép.
4. §
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális
intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos
eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet
a)
5. § (1a) bekezdésében a „12” szövegrész helyébe a „11” szöveg,
b)
7. § (2) bekezdésében a „kezdeményezheti.” szövegrész helyébe a „kezdeményezheti, és a
felülvizsgálat alapján az intézmény vezetője dönt a személyi térítési díj megváltoztatásáról.”
szöveg,
c)
7. § (3a) bekezdésében a „bekezdés, valamint a 6. § rendelkezéseit” szövegrész helyébe a
„bekezdés rendelkezéseit” szöveg
lép.
5. §
Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési
díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet 7. § (3)
bekezdése.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás

Karácsony Gergely

főjegyző

főpolgármester
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1. melléklet
„1. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Az idősek otthonaiban és a hajléktalanok átmeneti szállásain fizetendő intézményi térítési
díjak összege
A

B

C

Intézmény neve, címe

Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap)

A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési
díj napi összege (Ft/nap)

1. VI., Rózsa u. 67.
1.1. VI., Rózsa u. 67.
1.1.1. gondozás

13 794

2 585

1.1.2. demens

14 256

2 620

1.2.1. gondozás

13 974

2 865

1.2.2. demens

14 214

2 940

1.3.1. gondozás

13 181

2 460

1.3.2. demens

13 453

2 815

1.4.1.1.kétágyas elhelyezés

17 205

3 610

1.4.1.2. három-négyágyas elhelyezés

14 372

3 370

1.4.2.1. kétágyas elhelyezés

19 283

3 640

1.4.2.2. három-négyágyas elhelyezés

18 102

3 425

2.1.1. gondozás

19 860

3 900

2.1.2. demens

15 207

4 000

2.2.1. gondozás

15 486

3 600

2.2.2. demens

14 357

3 700

2.3.1. gondozás

13 821

3 300

2.3.2. demens

21 102

3 400

2.4.1. gondozás

11 503

3 300

2.4.2. demens

16 918

3 400

3.1.1. gondozás

13 593

3 500

3.1.2. demens

14 303

4 000

1.2. IX., Knézich u. 14.

1.3. VII., Dózsa György út 82/B

1.4. IV., Baross u. 100.
1.4.1. gondozás

1.4.2. demens

2. XVIII., Alacskai út 22.
2.1. XVIII., Alacskai út 22.

2 .2. XX., Virág Benedek u. 36. "A" épület

2.3. XX., Virág Benedek u. 36. "B" épület

2.4. XIX., Mészáros L. u. 26.

3. X., Halom u. 31.
3.1. X., Halom u. 31.

3.2. X., Óhegy u. 48. "A" épület
3.2.1. gondozás

9 916

2 780

11 034

2 860

3.3.1. gondozás

12 262

3 300

3.3.2. demens

13 368

3 400

3.4.1. gondozás

11 488

3 290

3.4.2. demens

12 890

3 390

3.2.2. demens
3.3. X., Óhegy u. 48. "B" épület

3.4. XXI., Tapló u. 1.
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3.5. X., Gergely u. 85.
3.5.1. gondozás három- és négyágyas elhelyezés

14 443

3 700

3.5.2. demens egy- és kétágyas elhelyezés

17 738

4 300

3.5.3. demens három- és négyágyas elhelyezés

15 231

3 900

3.5.4. gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)

17 584

4 000

3.5.5. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)

16 195

3 800

10 352

3 300

4. XI., Kamaraerdei út 16.
4.1. XI., Kamaraerdei út 16. "A" épület
4.1.1. gondozás
4.2. "B" épület
4.2.1. gondozás

9 339

3 300

12 379

3 540

4.3.1. gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)

14 811

4 700

4.3.2. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)

13 595

4 140

4.4.1. gondozás négyágyas elhelyezés

11 569

3 300

4.4.2. demens

13 798

3 540

4.5.1. gondozás

10 894

3 300

4.5.2. demens

13 022

3 540

5.1.1. gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)

12 734

4 380

5.1.2. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)

12 491

4 020

5.1.3. gondozás többágyas elhelyezés

11 788

3 750

5.1.4. demens egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)

13 416

4 380

5.1.5. demens többágyas elhelyezés

12 389

3 750

5.2.1. gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)

12 568

4 090

5.2.2. gondozás többágyas elhelyezés

11 648

3 600

5.2.3. demens kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)

12 877

4 090

5.2.4. demens többágyas elhelyezés

12 197

3 600

5.3.1. gondozás

10 606

2 990

5.3.2. demens

11 744

3 050

5.4.1. gondozás

10 673

2 990

5.4.2. demens

11 698

3 050

4.2 2. demens
4.3. "C" épület

4.4. XI., Rupphegyi út 7.

4.5. XI., Bánk bán u. 12-20.

5. XII., Kútvölgyi út 20-22.
5.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.

5.2. III., Ányos u. 3.

5.3. XII., Mártonhegyi út 53.

5.4. XII., Zugligeti út. 58.

6. XVII., Pesti út 117.
6.1. gondozás

9 947

3 110

10 541

3 770

6.3. demens

11 707

3 380

6.4. Gondozóház

10 339

3 180

7.1. „A” épület gondozás

11 035

3 200

7.2. "B" épület gondozás

10 095

2 450

7.3. "Új" épület gondozás

10 483

3 400

7.4. Ozory ház demens

10 341

3 200

7.5.1. gondozás

13 458

2 945

7.5.2. demens

16 284

2 975

6.2. Semmelweis gondozási egység

7. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.

7.5. IV., Csokonai u. 38.

7.6. IV., Béla u. 18.
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7.6.1. gondozás

12 195

2 840

7.6.2. demens

14 104

2 895

8. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
8.1. gondozás

8 852

2 370

10 197

2 500

9.1.1. gondozás ÚJ egyágyas elhelyezés fürdőszobával

11 295

5 000

9.1.2. gondozás ÚJ kétágyas elhelyezés fürdőszobával

11 090

4 000

9.1.3. gondozás ÚJ háromágyas elhelyezés fürdőszobával

10 885

3 500

9.1.4. gondozás ÚJ négyágyas elhelyezés fürdőszobával

10 782

3 335

9.1.5. gondozás három- és több ágyas elhelyezés

10 269

3 165

9.1.6. demens

11 658

3 200

9.2.1. gondozás egyágyas elhelyezés

11 062

3 900

9.2.2. gondozás kétágyas elhelyezés

10 698

3 400

9.2.3. gondozás három- és több ágyas elhelyezés

10 097

2 800

9.2.4. demens

11 210

2 800

9.3.1. gondozás egyágyas elhelyezés

11 157

3 900

9.3.2. gondozás kétágyas elhelyezés

10 737

3 400

9.3.3. gondozás három- és több ágyas elhelyezés

10 291

3 165

9.3.4. demens

11 434

3 200

9.4.1. gondozás egyágyas elhelyezés

12 787

3 900

9.4.2. gondozás két- és többágyas elhelyezés

11 418

3 400

9.4.3. demens

12 902

3 200

10.1.1. gondozás

10 119

3 015

10.1.2. demens

10 526

3 170

10.2.1. gondozás

10 119

2 800

10.2.2. demens

10 526

3 005

10.3.1. gondozás

10 119

2 550

10.3.2. demens

10 526

2 660

10 119

2 235

3 499

390

8.2. demens
9. 9700 Szombathely VI., Bogáti út 72.
9.1. "Nagykastély" épület

9.2. "Kiskastély" épület

9.3 "Pavilon épület"

9.4. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.

10. 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.
10.1. "A" épület

10.2. "B" épület

10.3. "C" épület

10.4. 2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10.
10.4.1. "A" "B" C" épület
11. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei,
Hajléktalanok átmeneti szállásai
11.1. Bp. XIII., Dózsa György út 152.
11.2. Bp. VIII., Alföldi u. 6-8.
11.2.1. elhelyezés 15-17 ágyas szobában, vagy felső ágyon

4 150

0

11.2.2. elhelyezés 7 -14 ágyas szobában

4 150

180

11.3. Bp. VIII., Kálvária u. 23.

6 678

300

11.4. Bp. XI., Kocsis u. 5.

4 376

340

11.5. Bp. IX., Külső-Mester u. 84.

3 954

280

11.6. Bp. IX., Táblás u. 31.

5 279

270

11.7. Bp. X., Vaspálya u. 56.

5 011

280

11.8. Bp. IX., Gyáli út 33-35.

4 456

340

11.9. Bp. XV., Kőrakáspark u. 1-8.

4 575

370

11.10. Bp. XIII., Szabolcs u. 33-35.

3 899

290

5

Átmeneti szállás külső férőhelyek
11.11. Bp. X., Gyakorló u. 32. fszt. 1.

1 115 használat alapján fizetendő lakhatási
költség

11.12. Bp. X., Kápolna u. 17. IV. 31.

1 002 használat alapján fizetendő lakhatási
költség

”
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2. melléklet
„2. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító tartós bentlakásos
intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összege
A
Intézmény neve, címe

1. X.,Halom u. 31.
1.1. X., Gergely u. 85.
1.1.1. egyágyas
1.1.2. kétágyas
1.2. X., Halom u. 31.
1.2.1. kétágyas
2. XI., Kamaraerdei út 16.
2.1. "C" épület
2.1.1. egyágyas
2.1.2. kétágyas
2.2. XI., Rupphegyi út 7.
2.2.1. egyágyas
2.2.2. kétágyas
3. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1.1. egyágyas
3.1.2. kétágyas
3.2. III., Ányos u.
3.2.1. kétágyas

B
Szolgáltatási
önköltség (Ft/fő/nap)

C
A Fővárosi
Önkormányzat által
megállapított
intézményi térítési díj
napi összege (Ft/nap)

21 112
17 832

5 300
4 300

15 039

4 000

14 811
13 595

4 970
4 140

13 798
12 683

4 970
4 140

12 888
12 735

5 600
4 960

12 741

4 630
”
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3. melléklet
„3. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összege
Intézmény neve, címe

A

Szolgáltatás önköltsége
(Ft/fő/hónap)

B

A Fővárosi Önkormányzat által megállapított intézményi
térítési díj
Havi összeg
(Ft/hónap)

napi összeg (Ft/nap)

C

D

Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei
1. Családok átmeneti otthonai
1.1. Bp. XIV., Rákosszegpark 4. I.-II.

151 440

14 400

480

1. 2. Bp. XIV., Rákosszegpark 4. III.

251 656

14 400

480

2.1. Bp. XIV., Rákosszegpark 6. fszt. 1.

69 811

30 000

1 000

2.2. Bp. XIV., Rákosszegpark 6. I.em./11.

69 811

30 000

1 000

2.3. Bp. XIV., Rákosszegpark 6. II.em./21.

69 811

30 000

1 000

2.4. Bp. XIV., Rákosszegpark 6. III.em./34.

73 091

30 000

1 000

2.5. Bp. XIV., Rákosszegpark 6. IV.em./41.

67 959

30 000

1 000

2.6. Bp. XIV., Rákosszegpark 6. IV.em./44.

67 959

30 000

1 000

2. Családok átmeneti Otthona külső férőhelyek

”
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Általános indokolás
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti
otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és módosítását jogszabályi kötelezettség és a
joggyakorlatban
felmerült
szabályozási
igények
tették
indokolttá.
A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.
§ előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálat, amelyet a közgyűlési előterjesztés tartalmaz.
A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen
tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek
tudomást
szerezzenek
a
készülő
rendelet
tervezetről.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Rendelet jelenlegi 5. § (1) bekezdése rendelkezik arról az esetről, amikor a kötelezett jövedelme
alapján a részére megállapított személyi térítési díjat, annak egy részét valamely oknál fogva nem
tudja megfizetni, emiatt a fenntartóhoz fordulhat kérelmével. A módosítás a kérelem elbírálásának
gyorsítása érdekében pontosítja a kérelem tartalmi elemeit.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
A Rendelet 1-3. mellékleteiben a tárgyévi önköltség felülvizsgálata megtörtént, és az a
mellékleteken átvezetésre került, az intézményi térítési díjak, valamint a belépési hozzájárulás
összegei azonban - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX.
törvény 147. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel - nem módosultak.
A szolgáltatási önköltség módosítása nem ró plusz terhet az ellátottakra, mivel a Rendeletben
nem kerül sor a személyi térítési díj alapjául szolgáló intézményi térítési díj módosítására.
A 4. §-hoz
A módosítás szövegpontosításokat tartalmaz. Az Szt. rendelkezéseivel összhangban a 7. § (2)
bekezdés kiegészül azzal, hogy nem csak kezdeményezi az intézményvezető a személyi térítési
díj felülvizsgálatát, hanem még ő is dönt annak megváltoztatásáról. Az ellátott vagy törvényes
képviselője ezután fordulhat a fenntartóhoz jogorvoslatért.
Az 5. §-hoz
A 7. § (3) bekezdés hatályon kívül helyezésének indoka, hogy a 7. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában meghatározott, jövedelemváltozás miatti felülvizsgálatok az intézményvezető
hatáskörébe tartoznak, az intézményvezető kezeli, tartja nyilván az ellátottak jövedelemváltozását.
Ennek megfelelően nem a fenntartó esetében meghatározott, 5. § (1) bekezdésben foglaltakat és a
6. § rendelkezéseit kell alkalmazni egy esetleges, jövedelemváltozás miatt sorra kerülő
felülvizsgálat során.
A 6. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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