^Jj

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának
2022. április 21-i ülésére
a Zamárdi üdülő igénybevételére vonatkozó turnusbeosztás és
a jogosultsági, üdülési feltételek jóváhagyására

A bizottsági ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a bizottság
ülésére benyújtom:

Szincsák István
irodavezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Remenyik Ildikó
elnök

1. Előterjesztés
Tisztelt Bizottság!
Az Önkormányzatunk a tulajdonában és fenntartásában működő 8621 Zamárdi, Viola u. 9. szám alatti
üdülőjében (a továbbiakban: Zamárdi üdülő vagy üdülő) évente kedvezményes üdülést biztosít a
szociálisan rászoruló gyermekes családok, a rászoruló nyugdíjasok, a nagycsaládosok, valamint csoportosan - a kerület oktatási intézményeiben tanuló diákok és egyéb célcsoportok részére. A
Zamárdi üdülő a Balaton déli partján Zamárdiban található, a vasúti megállótól kb. 600 m távolságra. A
gépkocsival érkezők a parkolást az üdülő területén, a zárt kerítésen belül tudják megoldani. Az üdülő
közvetlenül a Balaton partján helyezkedik el, stéggel is rendelkezik.
Az üdülő területén 4 személyes faházak és különböző méretű kőházak találhatók. A szobák
elosztásakor elsősorban a család létszáma a meghatározó tényező. Az üdülő közös vizesblokkal

rendelkezik. A női mosdóban kialakított mosóhelyiségben automata mosógép áll rendelkezésre. Az
étkezést az üdülővendégek egyénileg oldják meg, a közös használatú konyhában lehet főzni. A
szobákban hűtő található, az ágynemű, tányér, evőeszköz nem biztosított. A közös konyhában a napi
főzésekhez néhány alapvető eszköz rendelkezésre áll. A Zamárdi üdülő nagyon népszerű a lakosság
körében, évről-évre egyre több a jelentkező, nő az igénylések száma. A növekvő igénylések
következtében folyamatosan nehézséget jelent azok teljesítése, egyre nagyobb és nehezebb feladatot
jelent a turnusbeosztás elkészítése.
Az üdülő igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról
szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 147. § (1) bekezdése alapján a koronavírusvilágjárvány

nemzetgazdaságot

érintő

hatásának enyhítése

érdekében

szükséges

gazdasági

intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm.
rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben foglalt
kivétellel - a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, nonprofit
szervezet, egyéb szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaság, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által
alapított gazdasági társaság, a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására
szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által
nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj)
mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.
A Törvény 147. § (2) bekezdésében előírtak szerint az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII.
18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022.
június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.
A fentiek alapján az igénybevételért fizetendő térítési díjak emelésére továbbra sincs lehetőség, a 2020.
évi térítési díjakat kell alkalmazni 2021. évet követően egyenlőre 2022. évben is a jelenlegi adatok
szerint 2022. június 30. napjáig.
A korábbi években jelentkező igények és tapasztalatok alapján elkészült a Zamárdi Üdülő 2022. évre
vonatkozó turnusbeosztása, és összeállításra kerültek a jelentkezési, jogosultsági feltételek is.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.26. pontja szerint a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság

(a

továbbiakban:

Bizottság)

dönt

a

kedvezményes

üdülés

részvétel

feltételeiről,

turnusbeosztásról, valamint az üdülési díjról.
Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, a támogatás biztosítása
forrásigénnyel jár, a Zamárdi üdülőben szociális céllal nyaraltatott rászoruló csoportok részére az
eddigi gyakorlatnak megfelelően programlehetőségek biztosítása érdekében nyújtott támogatás a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K4.

pénzbeli, természetbeni támogatások soron a Zamárdi rászoruló turnusok támogatása címen szerepel,
betervezésre került.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a bizottság egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint annak
mellékletét képező turnusbeosztás és jogosultsági, üdülési feltételek megtárgyalására.

2. D ÖNTÉSI

JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága
.../2022. (....) NOKSB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő Zamárdi üdülő igénybevételére
vonatkozó turnusbeosztás és a jogosultsági, üdülési feltételek jóváhagyásáról.
1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat tulajdonában lévő 8621 Zamárdi, Viola u. 9. szám alatti üdülő igénybevételére
vonatkozó 2022. évi turnusbeosztást a jelen határozat 1. melléklete szerint és az üdülő
igénybevételére vonatkozó jogosultsági, üdülési feltételeket a jelen határozat 2. melléklete és
a 3. melléklete szerint jóváhagyja.
2.) Az 1.) pont szerinti Zamárdi üdülő igénybevétele esetén fizetendő térítési díjra vonatkozóan a
63/2020. (V. 25.) polgármesteri határozat 2. mellékletében foglaltakat kell alkalmazni, azzal a
kivétellel, hogy a diákcsoportokat kísérő pedagógusok térítési díj megfizetése nélkül vehetik
igénybe az üdülőt.
3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ által szociális céllal nyaraltatott rászoruló csoportok részére a programlehetőségek
biztosítása érdekében összesen 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű támogatást biztosít.
4.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat a 3.) pont szerinti 500 000 Ft támogatási összeget
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet K4. pénzbeli, természetbeni támogatások soron, a
Zamárdi rászoruló turnusok támogatása címen betervezett összegből biztosítja.
5.) A 3.) pont szerinti támogatás a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
részére a havi rendszeres finanszírozásának keretén belül kerül biztosításra.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

polgármester

Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Budapest, 2022. április „
3. Az

„

előterjesztés mellékletei

1. melléklet: Zamárdi üdülő turnusbeosztása
2. melléklet: szociálisan rászorulók 2022. évi üdültetésére vonatkozó feltételek
3. melléklet: nem szociálisan rászorulók 2022. évi üdültetéséra vonatkozó feltételek

1.

melléklet

Zamárdi üdülő turnusbeosztása

2022. év
Időtartam

Célcsoportok

Éjszakák
száma
2

1. május 20. - május 22.

Egészségügyi Szolgálat dolgozói

2. május 27. - május 29.

Szilágyi Erzsébet Gimnázium tantestület

2

3. június 9. - június 16.

Kerületi nyugdíjasok

7

4. június 18. - június 20.

Közösségi pszichiátriai betegek

2

5. június 24. - június 26.

Egyesített Bölcsőde dolgozói

2

6. június 27. - július 2.

Batthyány Lajos Általános Iskola

5

7. július 4. - július 10.

Nagycsaládosok

6

8. július 11. - július 16.

Lisznyai Általános Iskola

5

9. július 18. - július 22.

Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulói

4

Az Önkormányzat intézményeiben dolgozó
közalkalmazottak és köztisztviselők és családtagjai
(oktatási intézmények közalkalmazottjai)

6

11. július 30. - augusztus 5.

Gyermekes családok

6

12. augusztus 6 - augusztus 13.

Az Önkormányzat intézményeiben dolgozó
közalkalmazottak és köztisztviselők és családtagjai
(oktatási intézmények közalkalmazottjai)

7

13. augusztus 15. - augusztus 21.

Gyermekes családok

6

14. augusztus 22. - augusztus 23.

Kosztolányi Dezső Gimnázium tantestület

1

15. augusztus 24. - augusztus 31.

Az Önkormányzat intézményeiben dolgozó
közalkalmazottak és köztisztviselők és családtagjai
(oktatási intézmények közalkalmazottjai

7

16. szeptember 1. - szeptember 8.

Kerületi nyugdíjasok

7

10. július 23. - július 29.

2. melléklet
Szociálisan rászorulók 2022. évi
üdültetésére vonatkozó feltételek
Szociálisan rászoruló kerületi nyugdíjas
•

aki a 65. életévét betöltötte, valamint az I. kerületben - legalább 1 éve - bejelentett lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él,
öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági nyugdíjban, ellátásban részesül, és
az egy főre jutó havi jövedelme, vagy család esetén a családban egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2022. évben 28 500
Ft) öt és félszeresét, azaz 156 750 Ft.

•
•

Jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok:
■
személyazonosító igazolvány,
■
lakcímkártya,
■
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 4. §-a és a 10. §-a szerinti jövedelemigazolás (az igénybevételt megelőző hónap
jövedelméről a bankszámlakivonat vagy postai utalvány szelvény és a Magyar Államkincstár

■

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának tájékoztatását a 2022. évben folyósított ellátás típusáról és
a 2022. január hónapra vonatkozóan az ellátás összegéről)
egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény arról, hogy a személy önmaga ellátásra
képes.

Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás
aláírása és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.

Szociálisan rászoruló gyermekes család
•
•
•

az I. kerületben - legalább 1 éve - bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
és életvitelszerűen az I. kerületben élő család,
a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének ötszörösét, azaz 142 500 Ft-ot,
a rászorultság vizsgálatánál az Szt. 4. §-ában és a 10. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Előnyt jelent:
• az üdülő igénybevétele iránti kérelem benyújtásakor a családban élő gyermek(ek) rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának fennállása
• előző évben a család nem részesült kedvezményes üdülésben
Jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok :
■
személyazonosító igazolvány,
■
lakcímkártya,
■
az igénylés benyújtását megelőző hónap jövedeleméről igazolás,
■ TAJ kártya,
■
hallgatói jogviszony igazolás 16 év felettiek vonatkozásában.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő megfelelően igazoltan (pl.: egészségügyi okból, munkavégzés
következtében stb.) akadályozott az üdülő igénybevételében, a szülő helyett a nagyszülő veheti igénybe
a gyermekekkel együtt a kedvezményes üdülést.
Előnyben kell részesíteni azokat, akik a korábbi években nem vették igénybe a kedvezményes
üdültetést.
Jelentkezni lehet: személyesen a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központban, a Várnegyed c. helyi lapban meghirdetett helyen és nyitvatartási időben.
A jogosultság megállapításáról a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ intézményvezetője dönt.
Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása
és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.

3. melléklet
Nem szociálisan rászorulók 2022. évi
üdültetéséra vonatkozó feltételek

Nagycsaládosok
•

•

az I. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I.
kerületben élő szülők, törvényes képviselők amennyiben a családok támogatásáról szóló 1998.
évi LXXXIV. törvény szerint legalább három gyermek után vagy figyelembevételével részesülnek
családi pótlékban, és a gyermekekkel életvitelszerűen együtt élnek.
A kedvezményes üdülés igénybevételénél a 25. életévének betöltéségig vehető figyelembe a
gyermek, amennyiben igazoltan nappali munkarend szerinti tanulmányokat folytat.

Az igénybevételhez szükséges dokumentumok, iratok:
•
■

■

a „jelentkezési nyomtatvány" benyújtása
16. életévét betöltött nem tanköteles korú gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát a
köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolással,
főiskolai vagy egyetemi hallgató esetében a felsőoktatási intézmény által kiállított 30 napnál
nem régebbi hallgatói jogviszony igazolással kell igazolni.
családi pótlék összegéről igazolás (postai utalvány szelvény, vagy bankszámlakivonat), vagy a
Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány

Az idegenforgalmi adó összegét a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola u. 16.) pénztárában kell befizetni/átutalni, ahol a
befizetés tényéről igazolást állítanak ki.
Az üdülés biztosításakor figyelembe kell venni a korábbi évek beutalásait. Előnyben kell részesíteni a
rászoruló nagycsaládokat és azokat, akik a korábbi években nem vették igénybe a kedvezményes
üdültetést.
Rászoruló az a nagycsalád, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének (2022. évben 28 500 Ft) 350 %-át (99 750 Ft).
A rászorultság vizsgálatánál és megállapításánál a jelentkezési nyomtatvány benyújtását megelőző
hónap jövedelmét kell vizsgálni, figyelembe venni. A jövedelem vizsgálatához az Szt. 4. §-a és a 10. §-a
szerinti jövedelemigazolást kell benyújtani, a rászorultság vizsgálatánál az Szt. 4. §-ában és a 10. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
Jelentkezni lehet: személyesen a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központban, a Várnegyed c. helyi lapban meghirdetett helyen és nyitvatartási időben. A jogosultság
megállapításáról a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
intézményvezetője dönt.
Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása
és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.

Kerületi oktatási, köznevelési intézmények tanulói
A kerületi oktatási, köznevelési intézmények tanulói csoportosan vehetik igénybe a Zamárdi üdülőt a
megállapított térítési díj megfizetése mellett. A térítési díjat és az idegenforgalmi adó összegét a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011
Budapest, Iskola u. 16.) pénztárában kell befizetni, ahol a befizetés tényéről igazolást állítanak ki. A
diákcsoportokat kísérő pedagógusok részére az igénybevétel ingyenes, térítési díjat a kísérő
pedagógusoknak nem kell megfizetni.
Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása
és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.
Jelentkezni lehet: Budapest Főváros
Intézménytámogatási Irodán.

I.

kerület

Budavári

Polgármesteri

Hivatal

Szociális és

Az Önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó
közalkalmazottak, illetve családtagjaik
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatottjai, illetve az
Önkormányzat által fenntartott intézmények közalkalmazottjai és munkavállalói az üdülési igényeiket a
Budapest Főváros I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatal Szociális és Intézménytámogatási
Irodájához nyújthatják be.
Az egyéni igények elbírálásról a Polgármesterből, a Jegyzőből, valamint a Szociális és
Intézménytámogatási iroda 1 fő munkatársából álló bizottság dönt. Túljelentkezés esetén azokat kell
előnyben részesíteni, akik az előző évben nem, vagy még egyszer sem vették igénybe a kedvezményes
üdülési lehetőséget.
A köztisztviselői/közalkalmazotti turnusok esetében a 18 éven aluli gyermekre a térítési díj 50%-át kell
megállapítani, 3 éves kor alatt ingyenes az üdülés.
A térítési díjat és az idegenforgalmi adó összegét Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola u. 16.) pénztárában kell
befizetni, ahol a befizetés tényéről igazolást állítanak ki.
Jelentkezni lehet: Budapest Főváros
Intézménytámogatási Irodán.
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Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása
és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.

Piaci alapú üdültetés
Amennyiben a Zamárdi üdülőben az I. kerületi kérelmeken felül üres férőhely marad egy-egy
turnusbeosztásnál, úgy az egyéb lakóhellyel rendelkezők esetében az igénybevétel piaci alapú térítési
díj és az idegenforgalmi adó összegének megfizetése mellett történik.

Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása
és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.
Jelentkezni lehet: Budapest Főváros
Intézménytámogatási Irodán.
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Egyéb üdültetéssel kapcsolatos információk:
Az étkezést és utazást egyénileg kell megoldani a jelentkezőknek.
A beutalási döntések ellen fellebbezni nem lehet.

Hivatal

Szociális és

