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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

12022. (...) önkormányzati rendelete

...

a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3)
bekezdésében, a 45. §-ában, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában e rendelet 1. §-8. §-ai és a 13. §-a
tekintetében, valamint a 115. § (1) és (3) bekezdésében e rendelet 10. §.12. §-ai tekintetében, továbbá
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. § (1)
bekezdésében és a 147. § (1)-(4) 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 szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
E rendeletben szabályozott élelmiszertámogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás,
lakásbérleti támogatás, adósságcsökkentési támogatás, eseti települési támogatás,
gyermekvédelmi

támogatás,

temetési

támogatás,

köztemetés

költségeinek

rendkívüli

megfizetése

alóli

mentesítés, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás, oltási támogatás, iskolakezdési
támogatás, jó tanulók szociális támogatása, ünnepi támogatás, akadálymentesítési támogatás,
lakáshelyreállítási támogatás, szociális kölcsön és a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet
támogatás személyi hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő személyekre terjed ki."

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Havi rendszereséggel nyújtott lakásbérleti támogatásban részesíthető az I. kerületben lévő
lakhatását szolgáló lakás bérlője, aki az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő, ingatlanok
hasznosításával foglalkozó nonprofit gazdasági társaság közreműködésével létesítette a lakásbérleti
jogviszonyát, amennyiben a támogatással érintett ingatlanban életvitelszerűen lakik, és
a) egyedülélő, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 600 %-át, vagy
b) nem egyedülélő, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át."
3. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(2) A kérelmező az (1)

bekezdésben foglaltak teljesülése esetén

is csak akkor jogosult

adósságcsökkentési támogatásra, ha
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 450 %-át, vagy
b) egyszemélyes háztartásban él, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500 %-át, vagy
c) gyermekét egyedül neveli, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át.
(3) Az adósságcsökkentési támogatás esetében a helyben elismert maximális lakásnagyság:
a) egyszemélyes és kétszemélyes háztartás esetén 75 m2,
b) három vagy ennél több személyes háztartás esetén személyenként további 10 m2
azzal, hogy nem haladhatja meg a tényleges lakásnagyságot.'

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. §
(1) Eseti települési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, és
a) egyedülélő, vagy egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, vagy
b) nem egyedülélő, vagy nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, vagy
c) kivételes méltányosságból a 65. életévét betöltött egyedülélő, egyedülálló vagy családban élő, és a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600
%-át.
(2) Eseti települési támogatásra tárgyévenként egy családban csak egy személy jogosult.
(3) Az eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vonatkozó igazolást, nyilatkozatot.
(4) Az eseti települési támogatás ugyanannak a személynek tárgyévenként
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben három alkalommal,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy alkalommal
állapítható meg.
(5) Az eseti települési támogatás összege az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben alkalmanként
nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot, a tárgyévben összesen adható összege nem haladhatja meg a
150 000 Ft-ot. (6) Az eseti települési támogatás összege az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben nem
haladhatja meg az 50 000 Ft-ot."

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem
töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező,
amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárokat."
6. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az az oltási támogatásra jogosult kérelmező, akinek
a) 2022. január 01. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő időszakban került gyermeke részére oltási
támogatás megállapításra, és
b) a gyermek részére az oltóanyagot az önkormányzat nem tudta biztosítani, és
c) a kérelmező megvásárolta az oltóanyagot
egyszeri pénzbeli támogatásra jogosult.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a kérelemhez csatolni kell az oltóanyag megvásárlásáról szóló az
oltóanyagot és annak vételárát tartalmazó gyógyszertári igazolást.
(8) A (6) bekezdés szerinti esetben az egyszeri pénzbeli támogatás összege a gyógyszertári igazolásban
szereplő oltóanyag vételára, de maximum
a) rotavírus okozta hasmenés elleni védőoltás esetén 11 000 Ft,
b) kullancs elleni védőoltás esetén 7 000 Ft,
c) agyhártyagyulladás elleni védőoltás esetén 26 500 Ft."
7. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
20/E. Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása

35/A. §
(1) Nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatására jogosult az a kérelmező, aki a 65. életévét
betöltött nyugdíjas,

megvásárolta a

megállapító határozatban

előírt uszoda

pénztárában

a

kedvezményes bérletet és
a) egyedülálló, vagy egyedülélő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 450 %-át, vagy
b) nem egyedülálló, nem egyedülélő és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(2) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának megállapítása iránti kérelemhez csatolni
kell:
a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a nyugdíjas igazolvány másolatát.
(3) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának egyszeri összege 25 000 Ft.
(4) Az uszodabérlet támogatás természetbeni juttatásként az uszodabérlet támogatást megállapító
határozatban előírt uszodában a fürdő uszoda-wellness zónájának belépőjeggyel és bérlettel igénybe
vehető szolgáltatások - beltéri uszoda, beltéri gyógymedence, beltéri élménymedencék, szaunavilág,
kültéri panoráma medence - igénybevételére használható fel.
(5) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása ugyanannak a személynek tárgyévente egy
alkalommal állapítható meg.
(6) A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatást a jogosult kizárólag a támogatást
megállapító határozatban előírt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal együttműködési
keretszerződést, megállapodást kötött uszodában az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
valamint a nyugdíjas igazolvány felmutatásával és a támogatást megállapító szerv által kiállított
igazolvány átadásával használhatja fel.
(7) A kiállított igazolványokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza:
a) az igazolvány nyilvántartási számát,
b) a jogosult természetes személyazonosító adatait,
c) a támogatást megállapító határozat számát."

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. §
(1) A szülő által a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra fizetendő személyi térítési díj (a
továbbiakban: gondozási díj) 500,- Ft/fő/nap a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj megfizetése alól mentesül az a díj fizetésére köteles törvényes
képviselő, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gondozási díj
a) 50 %-ának megfizetésére köteles az a díj megfizetésére köteles törvényes képviselő, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300
%-át,
b) 70 %-ának megfizetésére köteles az a díj megfizetésére köteles törvényes képviselő, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400
%-át.
(4) A gondozási díjat akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem
minden napján veszi igénybe.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a ténylegesen igénybe vett napok után kell gondozási díjat
fizetni
a) a június 1. és augusztus 31. közötti időszakban,
b) ha a gyermek az adott hónapban a gondozási napok 20%-nál kevesebb időtartamban veszi igénybe
az ellátást."
9. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

59. §
(1) A személyes díjkedvezmény mértéke az intézményi térítési díj %-ában, ha az ellátásban részesülő
személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem
a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát: 90 %,
b) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét: 40 %,
c) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét: 10 %.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint személyes díjkedvezményre jogosult igazolja, hogy önmaga ellátására
képtelen, valamint nincs tartásra kötelezett hozzátartozója a térítési díj elengedhető, vagy
díjkedvezményben részesíthető.
(3) Az étkeztetés intézményi térítési díját és a személyi térítési díjat havonta előre kell megfizetni."
10. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 63. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A személyes díjkedvezmény mértékére az 59. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak."
11. §
(1) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
12. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet
a) 22. § (8) bekezdésében a „60" szövegrész helyébe a „90" szöveg,
b) 28. § (8) bekezdésében a „15" szövegrész helyébe a „30" szöveg
lép.

13.

§

Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. § (11) bekezdése.
14. §
Ez a rendelet 2022. július 1 -jén lép hatályba.

Budapest, 2022. június

Váradiné Naszályi Márta
Polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

1.

melléklet a .../.

önkormányzati rendelethez

Étkeztetés
szociális alapszolgáltatás
intézményi térítési díjai

Étkeztetés típusa

Normál és diétás helyben
fogyasztott étel
Normál és diétás kiszállított étel
Hétvégi csomagolt étel

Szolgáltatási
önköltség:
(Ft/adag)
1002

Bruttó ár
2022. 08. 31-ig
(Ft/adag)
600

Bruttó ár
2022. 09. 01-től
(Ft/adag)
730

1332
1002

700
600

900
730

2.

melléklet a .../.

önkormányzati rendelethez

Szociális alapszolgáltatások és gyermekek napközbeni ellátásának
Intézményi térítési díjai

Szolgáltatási önköltség

ÁFA mentes díj

ÁFA mentes díj

Házi segítségnyújtás
személyi gondozás

3 495 Ft/óra

(2022. 08. 31-ig)
700 Ft /gondozási
óra

(2022. 09.01 -től)
1 000 Ft /gondozási
óra

Házi segítségnyújtás
szociális segítés

3 495 Ft/óra

700 Ft /gondozási
óra

1 000 Ft /gondozási
óra

személyszállítási szolgáltatás

843 Ft/km

160 Ft/km

300 Ft/km

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Idősek Klubja- nappali
ellátás
Bölcsődei gondozás
intézményi térítési díja
Bölcsőde időszakos
gyermekfelügyelet/játszóház
Bölcsődei ellátás térítési díj
az 1997. évi XXXI. törvény 4.
§ hatálya alá nem tartozó
külföldi állampolgár
esetében

626 Ft/nap/készülék

80 Ft/nap/készülék

150 Ft/nap/készülék

2 644 Ft/férőhely/nap

0 Ft/nap

0 Ft/nap

2 020 Ft/nap

3 000 Ft/nap

400 Ft/óra

700 Ft/óra

2.020 Ft/nap

3 000 Ft/nap

Szolgáltatás megnevezése

Általános indokolás
A koronavírus okozta járvány szerinti veszélyhelyzet megszüntetésre került, így szükséges felülvizsgálni
a rendelet egyes rendelkezéseit. Az eseti települési támogatással kapcsolatos jelenlegi szabályozást a
koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet következtében hátrányos helyzetbe került,
szociálisan rászoruló családok megsegítése érdekében a veszélyhelyzet

időtartmára terveztük

alkalmazni, így át kell gondolni e támogatás jogosultsági feltételeit. Az eseti települési támogatással
egyidejűleg ismételten jogosult lehet a kérelmező élelemiszertámogatásra, amely folyamatos
segítséget jelent a támogatásban részesülők számára. Az alacsony jövedelmmel rendelkező közüzemi
díj tartozást, hátralékot felhalmozó családok számára nyújthat további segítséget önkormányzatunk az
adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó egyes rendelkezések változtatásával. A lakásbérleti
támogatás jogosultsági feltételeinek módosításával a pályakezdő, vagy kevés szolgálati idővel
rendelkező alacsonyabb illetménnyel rendelkezők számára szeretnénk nagyobb segítséget nyújtani
lakhatási problémáik megoldásában. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a jogosultsági
feltételként meghatározott korhatár megemelésével, a már felnőttkorú, de még középiskola nappali
tagozatán tanuló fiatal felnőtteknek és cdaládjaiknak szeretnénk lehetőséget biztosítani támogatás
elnyerésére, kiadásaik és költségeik csökkentésére. A szabadidős programok bővítését és az
egészségmegőrzést, betegség kialakulásának megelőzését szolgálja az új kedvezményes uszodabérlet
támogatás bevezetése, nyújtása. Az intézményekben a továbbra is megfelelő színvonalú szolgáltatások
és ellátások nyújtása, biztosítása érdekében szükségessé vált az intézményi térítési díjak fleülvizsgálata.

Tekintettel arra, hogy a rendeletnek nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
továbbá környezeti és egészségi következménye, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nem kimutatható, az indokolást nem kell közzé tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás
1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát állapítja meg.
2. §-hoz

A lakásbérleti támogatás jogosultsági feltételeit tartalmazza.

3. §-hoz

Az adósságcsökkentési támogatás egy jogosultsági feltételeire vonatkozó szabályokat állapítja meg.

4. §-hoz

Az eseti települési támogatás jogosultsági feltételeire, a támogatás megállapításához szükséges
igazolásokra, a támogatás összegére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezhető személyeket határozza meg.

6. §-hoz

Az oltási támogatásra jogosultak egyszeri pénzbeli támogatásra való jogosultsági feltételeit határozza
meg.
7. §-hoz

A nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásának a jogosultsági feltételeit, a támogatás
formáját és összegét, a felhasználás módját határozza meg.

8. §-hoz
A bölcsődei ellátásért fizetendő személyi térítési díj megfizetése alól mentesítésre és díjkedvezményre
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

9. §-hoz

Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás esetében a díjfizetésére, a díjkedvezményre vonatkozó
szabályokat tartalmazza.

10. §-hoz
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a díjkedvezményre vonatkozó szabályokat állapítja.

11. §-hoz

Intézményi térítési díjakat és szolgáltatási önköltséget állapítja meg.

12. §-hoz
Szövegcserés rendelkezések.
Az a) pont a temetési támogatás iránti kérelem benyújtási határidejét módosítja.
A b) pont a jó tanulók szociális támogatása esetében a támogatás megállapítása iránti kérelem
benyújtási határidejét állapítja meg.

13. §-hoz
A hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmazza.

14. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Hatásvizsgálat

1.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal jár, az önkormányzat
kiadásai kisebb mértékben emelkedhetnek meg.

2.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3.

Ajogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet elfogadásának nagyobb mértékű bürokratikus következménye nem várható, amely az
adminisztratív ügyteher és az ügyintézési határidő jelentős növekedésével jár.

4.

A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a várható
következményei

A nehezebb anyagi helyzetben élő, szociálisan rászoruló családok, pályakezdő közalkalmazottak,
köztisztviselők támogatása, az idős korosztály betegség kialakulásának megelőzése, az egészségük
megőrzése, az intézmények által nyújtott szolgáltatások színvonalának megőrzése, esetleges javítása.
A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén családok kerülhetnek még nehezebb helyzetbe, az
önkormányzat által nyújtott támogatások nélkül nem minden család tudja önerőből megteremteni a
szükségleteik biztosításához szükséges feltételeket.

5.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak, az önkormányzat 2022 évi költségvetésében a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

