Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében szociális
alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak
megállapításáról szóló 48/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 114.§-ában
és a 115.§-ában, továbbá a gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29.§-ában és 147.§-ában foglalt felhatalmazás alapján
fenntartóként a személyes gondoskodás keretében a szociális alapellátást biztosító intézmények
térítési díjainak megállapításáról a következőket rendeli el:
1.§
A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a
személyes gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító
intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló 48/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§ A Gyvt. 148. §-ában meghatározott feltételekkel a gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézmények intézményi térítési díja:
a) a Képviselő-testület a bölcsődében
aa) az étkeztetés intézményi térítési díját 2020. október 1-jétől 545 Ft/nap + ÁFA = 692
Ft/nap összegben állapítja meg,
ab) a gondozás intézményi térítési díját 2012. április 1-jétől 25.095 Ft/hó összegben állapítja
meg azzal, hogy a személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a
gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 10%-át,
b) a Képviselő-testület az óvodában az étkezési térítési díjat 2020. október 1-jétől 564,- Ft/nap
összegben állapítja meg,
c) a Képviselő-testület az általános iskolai napköziben az étkezési térítési díjat 2020. október 1-jétől
az 1-4. évfolyamon 707,- Ft/nap, az 5-8. évfolyamon 761,- Ft/nap összegben állapítja meg,
d) a Képviselő-testület az általános iskolákban a menza térítési díját 2020. október 1-jétől az 1-4.
évfolyamon 405,- Ft/nap, az 5-8. évfolyamon 436,- Ft/nap összegben állapítja meg,
e) a Képviselő-testület a gimnáziumban a menza térítési díját 2020. október 1-jétől az 5-8.
évfolyamon 436,- Ft/nap, a 9-13. évfolyamon 483,- Ft/nap összegben állapítja meg
f) a Képviselő-testület a nyári iskolai napközis táborban a térítési díjat 2020. október 1-jétől az 1-4.
évfolyamon 773,- Ft/nap, az 5-8. évfolyamon 835,- Ft/nap összegben állapítja meg .”
2. §
Az Ör. 2/A.§ (5)-(6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A 2. § aa) és ab) pontjaiban foglaltaktól eltérően a bölcsődei játszócsoport és az időszakos
gyermekfelügyeleti szolgáltatásért fizetendő térítési díjak összegét a Képviselő-testület az alábbiak
szerint határozza meg:
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a) az étkeztetés keretében biztosított reggeli térítési díját 131 Ft/nap (amely összeg az ÁFA-t
tartalmazza) összegben állapítja meg,
b) az étkeztetés keretében biztosított tízórai térítési díját 84 Ft/nap (amely összeg az ÁFA-t
tartalmazza) összegben állapítja meg,
c) az étkeztetés keretében biztosított ebéd térítési díját 346 Ft/nap (amely összeg az ÁFA-t
tartalmazza) összegben állapítja meg,
d) az étkeztetés keretében biztosított uzsonna térítési díját 131 Ft/nap (amely összeg az ÁFA-t
tartalmazza) összegben állapítja meg,
e) a játszócsoport és időszakos gyermekfelügyeleti gondozásért fizetendő térítési díjat 500 Ft/óra
összegben állapítja meg.
(6) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a bölcsődei játszócsoport és az időszakos
gyermekfelügyeleti szolgáltatásért fizetendő térítési díjakat alkalmanként, az igénybe vett
szolgáltatások után, a szolgáltatás igénybevételének napján, a szolgáltatás igénybevételét
követően kell megfizetni.”
3.§
Az Ör. 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § A Szoctv. 62. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként nyújtott
étkeztetés térítési díja:
(1) A Képviselő-testület az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel elvitellel vagy helyben fogyasztással)
intézményi térítési díjának összegét 2020. június 1. napjától bruttó 960.- Ft/nap/adag összegben
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az étel házhoz szállítása (napi egyszeri meleg étel házhoz szállítása)
intézményi térítési díjának összegét 2020. július 1. napjától 510.- Ft/szállítási cím összegben
határozza meg.”
4.§
Az Ör. 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 4. § Szoctv. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételekkel nappali ellátásként
nyújtott idősek klubja szolgáltatás intézményi térítési díját a Képviselő-testület 2020. június 1.
napjától 790.- Ft/fő/nap összegben határozza meg, a személyi térítési díj összege nem haladhatja
meg az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 15%-át. Amennyiben az ellátott egyidejűleg nappali
ellátást és étkezést is igénybe vesz, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi
jövedelmének 30%-át. A demens ellátást igénybevevők szállítását a Képviselő-testület 2020. június
1. napjától 305.- Ft/nap/fő összegben határozza meg.”
5. §
Az Ör. 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési
díjának összegét 2020. június 1. napjától 360.-Ft/óra összegben határozza meg.”
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6.§
E rendelet 2020. szeptember 18. napján lép hatályba és 2020. szeptember 19-én hatályát veszti.

Budapest, 2020. szeptember 17.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

Horváth Tamás s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 17. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző
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