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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képvĺselő.testĺilet e számára

Tisztelt Képviselő-testtilet!

Előzmény
A személyes gondoskodást nffitó szociális ellátások foľmáiról és a téľítési díj fizetési
kötelezettségérő| sző|ő 2112011. 0V.12.) önkormányzati rende|et (továbbiakban: Rendelet)
szabáIyozza a Budapest Józsefuráľosi onkormányzat ferntartásában mfüödő,,Ószirőzsď,
Gondozó Szolgálat (továbbiakban: Szolgá1 at) źital nffi tott

- személyes gondoskodást nyújtó szociális a|apszo|gźt1tatásokat,
. személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákat,
- egyéb szolgáltatásokat

igénybe vevő ellátottak térítési díj fizetési kĺitelezettségét.

Előteľj esztő: Sántha Péteľné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. mźrcíus 22. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a
téľítési díj fizetés
módosításáľa

személyes gondoskodást nyújtĺó szociális
kiitelezettségről szőlő 2|'12011. (Iv.12.)

ellátások foľmáirĺól és a
tinkoľmánvzati ľendelet

A napirendet lyl|tlzźrt ülésęn kell tĺĺľgyalĺĺ, ahatźrozat e|fogađásźłtoz egyszeru, a rendelet
elfo gadásához minő sített szav azattobb sé g sztiks é ges.
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S ze mé ly e s g o n do s ko d ús t ny új tó s zo c idlis alaps zo lg ú ltatús :
- étkeztetés'
- házi segítségnffitás,
- je|zőreĺdszeľes házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (időskoruak, szenveđélybetegek, fogyatékosok nappali ellátása).

Személves gondoskodást nyúitó szakosított e|látási foľma: az átmeneti elhelyezést nyújtó
idő skoruak gondo zóhá za (Ezistfenyő Gondo zőház) .

Egvéb szoleáltatások:
- gyógýoma,
- gyógy masszőr,
- fodrász,
- pedikĹľ.

Jogszabdlyi hdttér
A szociális igazgatásről és szociális ellátásolľól szóló 1993. évi III. tcirvény (továbbiakban:
SZt.) 1 |4-|I9lC $-ai foglalj ákmagábarl a téĺítési díjak szabályait. Aziĺtézményi térítési díj a
szolgá|tatási önkĺjltsé g (2012. napj ától a tárgyévre tewezett adatok alapjtn a ttrgyév április 1 -
jéig kell meghatározni) és a normatív állami hozzájźru|źĺs különbözete. A személyi térítési díj
a kĺjtelezett á|tal ťĺzetendő térítési díj, mely nem haladhatja meg az intézményi téľítési
ĺisszegét.

Az Sn. 115. $' (6) bekezdése éľtemében a személyi térítési díj összege a megźilapítás
időpontjától fiiggetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és vá|toztatható meg kivéve,
ha az ellátott jövedelme olyan méľtékben csĺikken, hogy az e töľvényben meghatározotí
térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, az oregségi nyugdíj mindenkori
le gkisebb ö ssze gének f 5%-át me ghaladó mértékben növekedett.

A szolgáltatások 20II. évre vonatkoző intézményi térítési díjak c}sszegét (2010. év ađatai
a|apján) a Rendelet 2. fiiggeléke tarta|mazza. A személyi térítési díjak összegét a Rendelet 1-

6. melléklet eí határozzlík meg.

A szo|gźiat vezetője á|ta| elkészitett íntézményi önköltségek és a normatíva különbözete
a|apján kiszĺámolt intézményi téľítési díjak összegei a2012. évre vonatkozóan a|<ila|izá|ásra
keľültek.

A 2012. évre vonatkoző - 2012. évre tervezett adatok a|apjarĺ kiszámított intézményi térítési
díjak össze gét az a|ábbi táblázat tarta|mazza szo|gá|tatás/telephelyenként.

SZOCIÁLIS SZoLGÁr,ľ.ł.ľÁsox
2012. évl

INTÉZMENYI TÉRÍľnsI uÍĺ
(szo|gáitatási iinktilts é g és normatíva

kĺiliinbtizet)

szociális étkeztetés ebéd 1.186,- Ftlfőlnap

reggeli : I98,- F tl fó l ĺap

házi sesítsésnvúitás 1 . 1 30,- Ftifőlgonđozásl ora



ielzőrendszeres házi seeítségnyiitás 505.- Ft/készülék

szenvedélybetesek nappali ęllátása I.547 "-FtJfőlnap

fosyatékosok nappali ellátása 3.020.-FtJfőlnap

átmeneti elhelyezést nvuitó intézmény 6.103'. Ft/nap (l4I.390, Ft/hó)

idősek nappali
ellátása

telephelyek:

Delej utca 34. 648,-Ftlfőlnap

Baľoss utca 109. 660,-Ftlfőlnap

Mátyástér 4. 70I,-Ftlfőlnap

II. Janos Pźipápatét 708,-Ftlfólnap

Víg utca l8. 690,-Ftlfőlnap

1. SzocilÍlis étkeztetés

A Gazdasági, KerĹiletfejlesztési és Kcjzbeszerzésĺ Bizottság 60612008. (04. 22.) számű'

dĺjntése a|apján a Szolgálat 2009. 05. 05. napjátőI hatźttozat|arl időľe szóló vállalkozási
szerzőđést kötött a SoDEXo MagyaľorszźĺgKft.-vel a szociális étkeztetés, mint k<jtelezően

ellátandószociálisa|apszo|gá|tatáse|Iźúźsára.
A vállalkozásí szerződés 4. szźlm,ő melléklete, atátgya\ási jegyzőkönyv 2. pontjatarta|mazza
az éves áremelés lehetőségét, mely szerint az áremelés mértékę maximum a KSH ę|t5ző 12

havi fogyasztói aľindexe.

Szolgókatósi díj ak alakuldsa

2009., 2010. évi á|lapot

(a Rendelet}. függe|ékę azintézményi térítési díjakľól ezen adatok aIapjźln kerĹilt
meghatźlrozásra)

Intézmény
korosztlźly

Etkezěsi
ttpus

Nettó
eladúsí ór

AFA (20%o)

összege
Ft/adas

Bruttó
eladúsi ár
Ft/adae

Idősellátás

Tizőrai 149.33 29,67 179

Ebéd 610.4 T21.6 732

Uzsonna r49,33 29.67 179



Intézmény
korosztttly

Etkezési
típus

Nettó
eladdsí dr

AFA (2s%)
összege
Ft/adas

Bľuttó
eladdsí úr
Ft/adae

Iđősellátás

Tízőtail 1s3.6 38,40 r92

Ebéd 628,00 I57,00 785

Uzsonna 153.6 38.40 192

A szolgáltatás díjai (szociá|is étkeztetés) 20t2. április l-től

A szolgáltatás díjai 201|. ápľilis 1.tő|2012. március 31.ig

Intézmény
korosztdly

Etkezésí
típus

Nettó
eladósi úr

AFA (27%)
tisszege
Ft/aďas

Bruttó
eladúsi ór
Ft/adap

Idősellátás

Tízőraí 155.91 42.09 198

Ebéd 637.80 172.20 810

Uzsonna 162,20 43.80 206

Megállapítható, hogy a Rendelet készítésekor figyelembe vett szo|gá|tatási díjak ĺisszegei és a
Sodexo által megküIđöIt 2012. ápľilis l-jétől érvényes díjak között jelentős eltéľés (reggeli,
uzsonna esetében bruttó 19,- Ft, ębéd esetében bľuttó 78,- Ft) mutatkozik . Ez egyrésú' az AF A
mértékének váItozásáből (2010. évbeĺ 20oÁ, 20|2. évben 27%) másrészt az infláció
métékével történő emelésből (20II. évben 4,9%0,2012. évben I,syo) adódik.

Az étkeztetés működési kĺiltsége 215.453.720,- Ft a 2012. évľe igényelt noľmatíva összege
33'216.000,- Ft, a két cisszeg különbözete 182.237.720,- Ft. Egy ellátottra vetitett összege
1.186,- Ft, mely összeg képezi az intézményi téľítési díj összegét. Javaslom, hogy az
intézményi térítési díj összegének 55%o-a kerĹiljön megállapításra szęmélyi térítési díjként.

Az á||aní noľmatíva összege az e|ozó évekhez hasonlóan az étkeńetés esetében 55.360,-
Ftlfőlév (az év jelen esetbęn 252 napot jelent, a hétvégi e||átáshoz normatív tźtmogatást az
önkormányzat nem kap, továbbáareggeli sem támogatott).

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáItatást igénybe vevő személy ľendszeľes
havi jövedelmének 30%-át.

Az e||źtottak szźtma 604 fó. Az eLLéttottak 44%o-a 30.000,- Ft alatti, 32%o-a 30.001,- Ft -
85.500,- Ft közötti, 24oÁ-a 85.500,- Ft feletti jcivedelemmel ręndelkezik.

A szo|géitatási díjak vźitozźsaí okan indoko|t az étkeztetés személyi térítési díjának emelése.
Figyelembe véve az ellátoĺak szociális köľülményeit, javaslom ez évben két alkalommal két
kisebb aľemelés végrehajtását, tekintetteI aĺra, hogy az Szt. rendelkezései eľľe lehetőséget
biztosítanak. Első körben a20II. év személyi térítési díj összegénęk4%o-os emelése javasolt.
A térítési díj kĺlvetkezo fe|i|vizsgálatának tervezett időpontja 2012. szeptember hónap.

Az étkezés személyi térítési díjának méľtékét és összegét a rendelet tervezet 1. melléklete
tartalmazza.



2. Hózisegítségnyújtds

A hazi segítségnyújtás keretében (legfeljebb napi 4 őrábarl) kell gondoskodni azol<rő| az
időskoru személyekĺől, pszichiátriai betegekĺől, egészségi állapotuk miatt rászoruló
személyekľől, akik <inmaguk ellátásárasaját eľőből nem képesek, róluk más nem gondoskodik
és gondozási szfüségleťik az intézményvezeto źita| megállapításra kerül. A személyi térítési
díj nem haladhatja meg a szolgáLtatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének
25yo-át, ha a ht.zi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak 30%o-át.

Az e||túottak szźnnéľa az önkormányzat munkanapokon biztosítja az ellátást, melyet külĺjn
téľítési díjfizetés mellett kiegészíthet a fodrász, pedikrĺr, gyógýorna, győgy masszőr
szo|gáItatźls (egyéb szo|gá|tatás), és a szociális étkezés akar hétvégén is.

Aházi segítségnyrijtás kĺiltségei, (óradíja) az utolsó felülvizsgálat őtavá|toztak, melynek oka,
hogy a koza|ka|mazottak jogállásĺíról sző|ő 1992, évi Xxxm. törvény szerint kell
megállapítani a munkakĺjľ betöltésének megfelelő ťĺzetési osztáIyba sorolást, mely
nagymértékben befolyásolja a htr;i segítségnýjtás soriín ťĺzetendő térítési díj végösszegét.
Tekintettel arra' hogy a béręk eltelt időszak alatt nĺjvekedtek, így indokolt a hźni
s e gít s é gnyúj tás téríté s i díj ának v áItoztatása.

A fizetendő személyi téľítési đijat, az óľadíj és az adott hónapban a lakáson gonđozásra
fordított idő (gondozónő munkanaplója aIapján) szotzata a|apjan kell kiszámítani. A hazi
segítségnyújtás gonđozási őradíja}}Il. évben 730,-Ftlőta. A kiadások növekedése (személyi
bérek emelkedése szakmai minimálbér 94.000,- Ft-ról 108.000,- Ft-ra emelkedett), valamint
az Ärĺvá|tozás egyĹittesen indokolja a személyi térítési díjak emelését.

A hazí segítségnyújtás működési kdltsége 74.518.309,- Ft, 2012. évre igényelt normatíva
összege II.625.600- Ft, a két összeg különbĺjzete 62,892.709- Ft, egy ellátott gondozási
őradíja 1.130,- Ft, mely összeg képezí aziĺltézményi térítési díj összegét. Javaslom,hogy az
intézményi téľítési díj összegének 67%o-a keľĹiljön megáIlapitźlsra személyi téľítési díjként.

Azá|Lami noľmatíva <isszege ahazi segítségnyújtás esetében l66.080,- Ft/folév.

Jelenleg 133 fő veszi igénybe ahazi segítségnyújtást, az ellátoĺak Zo/o-a 30.000,- Ft alatti,
32Yo-a 30.001,- Ft -85.500,- Ft közötti, 56Yo-a 85.500'- Ft feletti jövedelemmel renđelkezik. A
20II. évben a napi ellátottak |étszáma 6I fo volt. A 20|2, évrę ez a |étszźtm 70 fore kęľiilt
megtervezésľe.
Hasonlóan az étkezésí téľítési díjak emeléséhez ahazi segítségnffitás díjainál is cé|szeru az
év folyaman két lépcsőben végľehajtani az áremelést. Első ízben a20|I. évi személyi térítési
díj összegének 40ń-os emelése javasolt. A téľítési díj következő fe|u|vizsgálatának tęrvezett
időpontja 20|2. szeptembeľ hónap.

A h, Zi segítségnyújtás személyi térítési díj mértékét és ĺisszegét a rendelet tervezet
2 . me l léklet e tarta|mazza.

3. Ielzőľendszeres hdzi segítségnyújtlÍs
A je|zőrendszeľes hazi segítségnyújtás szo|gá|tatás igénybevétele térítésmentes. A 2012.

évben hasonlóan az e|őző évek<hez, 57 késznlék keľĹil az ellźtottak kciztitt kiosztásra. A
szo|gá|tatás múködtetése pá|yźnat if1źln 2012. december 3l-ig megkotott szerződés alapjĺĺn
kertil fi nan szirozásra (20 12, évben 2.49 5 .000,- Fťév).



4. Nappali elldttźs

A kerületben az idősek, a szenvedélybetegek, valamint az érte|mi fogyatékosok nappali
ellátása térítésmentesen keľiil biztosításra. Az ellátottak szźlInźlra az önkormĺínyzat
munkanapokon biztosítja az ellátást, melyet külön térítési díjťĺzetés mellett kiegészíthet az
egyéb szo|gá|tatás, és a szociális étkezés akár hétvégén is.

z\ személyi téľítési díj nem halodhatja meg o szo|'gőItatőst igénybe vevő személy renđszeľes
havi j övedelmének 3 Uyo-át.

A VIII. keľületi lakó vagy hrtozkodási hellyel nem ľende|kezo értelmi fogyatékosok nappali
ellátást igénybe vevő az étkezés téľítési díján felül 2.000,- Ftlnaplfó Íizetésre kötelezett.

Az állami noľmatíva cisszege az idősek nappali e||átása esętében 88.580,- Ftlfolév,
szenvedélybetegek esetében 206.I00,-Ftlfolév, fogyatékosok esetében 405.600,- Ftlfolév.

Az idősek és szenvedélybetegek nappali ellátása és az ott étkezés utiín fizetendő térítési díjak
méľtékét és összegét a renđelet tervezet 3. melléklete, az értelmi fogyatékosok esetében a 4.
mellékl ęte tartalmazza.

5. Átmeneti elhelyezést nyújtĺí, intézmény. Ezüstfenyó Gondozólház

Az idősek gondozőházában azok az időskoruak, valamint 18. életévfüet betöltött beteg
személyek kerülhetnek e|Iátásta, akik önmagulaól betegségĹik miatt, vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskođní, az ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet
soľ, mely sziikség esetén további egy éwel meghosszabbítható. Az el|átható személyek
sztma:2I fő, a20II. évben átlagosan 19 fő ellátott volt.
Az ę||átott á|ta| ťĺzetendő személyi térítési díj összegét a goĺdozási napok szorzata
eredményezí. Ha az e||átott az intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napjan veszi
igénybe, akkor távolléti díjat kell ťtzetnie. Az e||źtott személyi téľítési díja nem haladhatja
meg havi jövedelméĺek 60Yo-át.

Az źilaĺĺrĺí normatíva cisszege átmeneti elhelyezés esetében 63 5 .650,- F tJ fő
Az átmeneti elhelyezést nyújtó időskoruak gondozőhtna e|Iátás utźn ťlzętęndő téľítési díjak
méľtékét és ĺisszegét a ľendelet tewezet 5. melléklete taľtalmazza, mely a 2011. évben
me ghatár ozott díj akka| megegy ezó.

Kedvezmények
A személyi téľítési díj összege - önkormiínyzati intézmény esętén- a fenntaľtó rendeletében
foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jĺivedelmi és vagyoni
viszonyai ezt indokolttá teszik.

A Rendelet tarta|mazza a személyi térítési díjak elengedésének és csökkentésének szabáIyait,
mely ľende lkezé s ek v á|to zat|aĺok.

A szo|gáItatások megemelkedett önkciltségének nincs költségvetési hatása, a 201'2. év
költségvetése a megemelkedett kiadásokkal lett beteľvezve, pétrhuzamosan a ťĺzetendő térítési
díjak összegei is emelkednek, valamint az étkeztetés vonatkozásában a 20|2, év
költségvetésének tervezésekor a Pénzügyi Ugyosaály  ,SYo-os növekedéssel számolt,
figyelembe véve a Sodexo inflációt kĺjvető váĺhatő díjemelését.
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Személyi téľí,tési díj hdtralék
A Rendelet 15. $ (1) bekezdése a|apjźn a Gondozó Szo|gźůatvezetője azesetleges személyi
térítési đíjfizetési körtelezettség elmulasztásából szźlrmaző díjhátralékĺól félévente
tájékoztatást ad a Humánszolgáltatási Bizottságnak.

A Rendelet 15. $ (2) bekezđése szerint a đíjhátralék teljes vagy tészIeges elengedéséről a díj
fizetésére kĺitelezett kérelme alapjan Gondozó Szolgálat vezetőjének javas|atáta a
Humánszolgáltatási Bizottság dtint.

A Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi
költségvetési szervek beszerzési eljaľásának szabźiyairől szóló 3712003. (VII.07.)
önkoľmányzati rcndeLet 20. $ a) pontja kimondja, hogy a követelés(ek)ľől _ részben vagy
egészben történő _ lemondásľa - jogszabtůy eltérő rcnđę|kezése hianyában 20 millió Ft
egyedi értékhatarig _ a Gazďasági, KeľĹiletfejlesztési és Kĺjzbeszerzésí Bizottság egyetértése

esetén _ a Gazdasági, Keľtiletfejtesztési és Közbeszęrzési Bizottság jogosult az egyéb
vonatkozó v agy ongazdálko dási szabályok fi gyel embevételével.

Javaslom, hogy a Rendelet 15. $ (2) bekezđése az a|źhbi szöveggel keriiljĺin módosításra:
a đíjhátra|ék teljes vagy ľészleges elengedéséről a dij fizetésére kötelezett kérelme a|apján a

Humánszolgáltatási Bizottság j avas|atźlra aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.

A Képviselő-testiilet dontése a helyi ĺinkoľmanyzatolrłőI szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $
(1) bekezdés a) pontján alapul.

Mindezek a|apján felkérem a T. Képviselő-testületet az alábbi hatźttozati javaslat és a
mellékelt rendelet tew ezet elfo sadásaÍa.

H:atá.ľozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
formáiról és a térítési díj fizetés k<ltelezettségéről sző|ő 21l201l. (IV.12.) ĺinkormĺĺnyzati
rendeletben meghatźrozott térítési díjak összegét}}IZ. szeptembeľ hónapban felülvizsgálja.

Felelő: polgáľmester
Hatźnido : 20 12. szeptember 3 0.

Budapest, 2012. maľcius 12.

Ttlrvényességi ellenőľzés :
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

Sántha Péteľné
alpolgármester

ń.*,,
aljegyzŕ5



hatályos rendelet

Budapest Főváros VIII. Keľĺĺlet Jĺózsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének

2112011. (ry.12.) iĺnkoľmányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociálĺs ellátások foľmáiľól és a térítési díj fizetési
kiitelezetts égrő|

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi Önkoľmźnyzat Képviselő-testiilete a szociális
igazgatéstől és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. tcirvény 62. s Q) bekezdésében, a92.
$ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjĺán a kĺivetkezőket ľendeli el:

1. $.A ľendelet hatáIya_ kivétel 9. $ (3) bekezdésében foglaltak - kiterjed a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmĺĺnyzat kozigazgatási területén éIő, ott lakó- vagy
tartőzkodási hellyel ľendelkező személyekĺe.

2. $ (1) A''rendelet hatá|ya kiterjed a Budapest Józsefuĺíľosi onkormźĺnyzat fenntartásában
mfüödő ,,Oszirőzsa'' Gondozó Szo|gá|at, 1089 Budapest, oľczy iú 4I. (a továbbiakban:
Gondozó Szolgálat) által nýjtott
a) a személyes gondoskodást nffitó szociális aLapszo|gáItatásokĺa,
b) a személyes gondoskodást nýjtó szakosított ellátási formtra,
c) e gyéb szolgáItatásokľa,
és ezen szolgáItatásokat igénybe vevő ellátottak téľítési díj fizetési kötelezettségére.

(2) S zemélye s go ndo sko dást nyuj tó szo c i áli s aLap szo|gáItatás :

a) az étkeztetés,
b) a házi se gítségnffi tás,
c) a je|zőrendszeľes házi segítségnyújtás,
d) a nappali ellátás.

(3) Nappali ellátás:
a) azidőskoruak nappali e||átźsa,
b) a szenvedélybetegek ellátása,
c) a fogyatékosok nappali ellátása.

(4) Személyes gondoskodást nyujtó szakosított ellátási forma: az átmenteti elhelyezést nýjtó
i dő skoruak gondozőháza.

(5) Egyéb szolgáltatások:
ca) a győgytoma,
cb) a gyógy masszőr,
cc) a fodrász,
cd) a pedikűr.

3. $ (1) Azellátások igénybe vétele önkéntes, aze||átásazigény|o vagy tĺlľvényes képviselője
kérelmére (a továbbiakban: igénybe vevő) történik.



(2) Az ellátás iranti kéľelmet jĺivedelem és vagyonnyi|atkozattal a Gondozó Szolgálatnál kell
benyrijtani.

(3) A 2. $-ban meghatźrozotĺ ellátások személyi térítési díjának megállapításźná| a
szolgćitatást igénybe vevő ellátott rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.

4. $ (1) Étkeĺetés szempontjából szociálisan rászorult az a személy' aki
a) a tfusadalombiaosítási nyugellátásáľól szóló törvény szerint saját jogú nyugellátásban
ľészesül,
b) megváltozott munkaképességű,
c) aki egészségi źi|apotamiatt nem képes biztosítani napi egyszeri meleg ételt,

d) súlyos fogyatékos,
e) pszichiátriai beteg,
f) a kérelem benyújtását mege\ozően az źilami fogIa|koztatási szerwel legalább hrírom

hónapi g e gyĹittműköđött,
g) aktív koruak ellátásában részesül,
h) időskoruak j ráľadékéban részesül'

(2) Azétkeztetés utiín fizetendő térítési díjak méľtékét és összegét az I. meLléklethrta|mazza.

5.$ A házi segítségnffitás utźn ťĺzetendő térítési díjak mértékét és összegét a 2. melléklet
tartalmazza.

6.$ A jelzőrendszeres házi segítségnýjtás szo|gáItatás igénybevétele térítésmentes.

7. $ (1) Az idősek nappali e||tĺtása a Gondozó Szolgálat telephelyein mfüödő idősęk
klubjában biztosított nappali ellátás. Az idősek klubjainak felsorolását a rendelet 1. fiiggeléke
taftalmazza.

(2) Az idősęk nappali e||átźĺsa és az ott étkeztetés utén ťlzetendő térítési díjak mértékét és

ĺisszegét 3. melléklet tarta|mazza

(3)Kizarő|ag idősek nappali ellátás szo|gáItatás igénybevétele térítésmentes.

8. $ (1) A szenvedélybetegek nappali e||átása a Gondozó Szolgálat 1084 Buđapest, Mátyás tér

12. szán alatti telephelyen miĺk<idő ,,Mátyás Klub'' belül biztosított nappali ellátás.

(2) A szenvedélybetegek nappali ellátása és az ott étkezés után ťlzętendő téľítési díjak
méľtékét és összegét 3. melléklet tarta|mazza.

(3) Kizaľólag szenvedélybetegek nappali ellátás szolgá|tatás igénybevétele térítésmentes.

9. $ (1) Fogyatékos személyek nappali ellátása a Gondozó Szolgálat 1082 Budapest, Kisstáció
u. ||. szźlm alatti telephelyen múködő ,,Éftel-i Fogyatékosok Napkĺizi otthonď' belül
biztosított nappali ellátás.

(2) Az éľtelmi fogyatékosok nappali ellátása és az ott étkezés utźn ťlzetendő térítési díjak
méľtékét és összegét 4. melléklet tarta|mazza.



(3) A VIII. kerületi lakó vagy 1.artőzkodási hellyel nem rendelkező éľtelmi fogyatékosok
nappali e||átását igénybe vevő a (2) bekezďés szerinti térítési díjon felül 2.000,- Ft/nap/fő
fizetésľe kötelezett.

(4)Kizárő|ag éľtelmi fogyatékosok nappali ellátás szolgáItatás igénybevétele téľítésmentes.

10. $ (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó időskoruk gondozőhźna a Gondoző Szolgá|at 1087
Budapest, Kerepesi tlt 29la. szźlm alatti telephelyen működő ,,Ezüstfenyő Gondozóhźz,, belrul
biztosított személyes gondoskodást nffi tó szakosított ęllátási forma.

(2) Az átmeneti elhelyezést nyujtó időskorúak gondozóháza e||źtás után ťlzetendő téľítési
díjak mértékét és összegét az 5. męIlék|ettarta|mazza.

1 1. $ Az egyéb szolgáItatétsok után ťrzetendő térítési díjak méľtékét és ĺisszegét a 6. melléket
tartalmazza.

12. $ E rendelet f. s Q)-$) bekezdésében meghattrozoIí szoIgáItatások tekintetében az
intézméĺyi téľítési díjak <isszegét a rendelet 2. fiigge|ékę tarta|mazza.

13. $ (1) A személyi térítési dijat aGondozó Szolgálat vezetője á||apítjameg.

(2) Ha az igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az íntézméĺyvezető írásbeli
éľtesítésénekkézhezvételétől számított nyolc napon belül a HumánszolgźitatźsiBizottsághoz
foľdulhat, mely határozatta| dönt a személyi téľítési összegéről.

14. $ (1) A személyi térítési díj ĺisszegét az intézményvezető cs<jkkentheti, illetve elengedheti,
amennyibenazígéĺybe vevő jöveđelmi és vagyoni viszonyai ezt indokoljak.

(2) 
^ 

személyi téľítési díj összege 6 hőnapra 50%o-ra csĺikkenthető, amennyibęn az igénybe
vevő időszakosan, vagy taľtósan létfenntaľtási gondđal küzd, külĺjnĺjsen ha 100.000,- Ft-ot
meghaladó temetkezési költsége meľült fel, vagy bűncsęlekmény á|dozatává vźit, vagy a
kozuzęmi szo|gá|tatő á|ta| kiáIlított éves elszámolásí szźlm|a a|apjtn a ťlzetési kĺitelezettség
meghalađja az 50.000,- Ft-ot.

(3) A személyi térítési díj összege 6 hónapľa elengedhető, amennyiben az igénybe vevő
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethe|yzetbe keľült, különösen ha elemi kźlr érte, vagy
a lakásfęnntartási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettsége miatt lakhatásában veszé|yeńetett
helyzetbe keľült, vagy akőrhazi kezelés időszaka a 3 hónapot meghaladja.

15. $ (1) A Gondozó Szolgálat vezetoje az esetleges személyi térítési díjfizetési kötelezettség
elmulasztásából száľmaző díjhátralékról felévente tájékońatást ad a Humĺínszo|gáItatási
Bizottságnak.

(2) 
^ 

díjhátralék teljes vagy ľészleges elengedésérő| a dij ťlzetésére kötelezett kérelme a|apjtn
a Gondozó Szo|gá|at vezetőjének javas|atźna a Humánszolgáltatási Bizottság d<int.

16. $ (1) Ez a rendelet 2011. május l-jén lép hatéiyba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
eljarásokban is alkalmazni kell.
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(2) Hatá|yát veszti az ,,Ószirőzsa'' Gondoző Szolgźiat eIlźńottjainak személyi és étkezési
térítési díj f,rzetési kötelezettségér(i| szőIő 3112005. (VI.17.) önkormrányzati rendelet.

Budapest, 2011. április

Dr. Mészaľ Erika
a j egyzót helyettesítő aIj e gy ző

Dr. Kocsis Máté
polgĺĺrmesteľ
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l. melléklet

ľÉnÍľnsl DÍJ nľxpzľľľÉs

jövedelem alsó
hatáĺa

jovedelem felső
hatźra

térítési đíj,az
intézményi

önkĺjltsés %-a térítési dii lnao

0 30000 0% 20

30001 40000 5% 30

40001 42s00 r0% 65

4250r 45000 rs% 95

45001 47s00 20% 125

47sjr s0000 25% 160

s0001 52500 30% 190

52501 5s000 3s% 2f0

55001 57500 40% 250

57501 60000 45% 28s

60001 62500 50% 315

62501 6s000 55% 345

6s001 67500 60% 380

67501 70000 65% 410

70001 72500 70% 440

72501 7s000 75% 475

75001 77500 80% 505

7750r 80000 85% 535

80001 82500 90% 565

82501 8ss00 95% 600

85501-től r00% 630

T2



2. melléklet

ľnnÍľÉsl DÍJ ÍI^zĺ sE GÍT SÉGNYÚJľÁs

jövedelem alsó
hattra

jövedelem felső
hatźra

térítési đij, az
intézményi

önkĺiltség %-a
személyi térítési díj

oÁ-a térítési đii l őra

0 30000 0% 0

30001 40000 5% 35

40001 42500 r0% 75

42501 4s000 r5% 110

4s001 47500 20% t45

47501 50000 25% 180

50001 52500 30% 220

52501 ss000 35% 255

5s001 57500 40% 290

5750r 60000 45% 330

60001 62s00 50% 365

62501 65000 55% 400

65001 67500 60% 440

6750r 70000 65% 475

70001 72500 70% s10

72501 75000 75% 550

75001 77500 80% 585

77501 80000 85% 6f0

80001 82500 90% 655

82s01 85500 95% 695

8550 -től r00% 730
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3. melléklet

ľÉnÍľBsI DÍJ IDŐSEK És sznľvnoľr,yľn,ľEcnK NAPPALI
ELLÁTÁsa Éľxn'zÉssnL

jövedelem alsó
hatźra

jövedelem felső
határa

térítési dij,az
intézményi

ĺĺnköltsés %-a téľítési díi lnap

0 30000 0% 15

30001 40000 5% 30

40001 42500 r0% 65

42501 4s000 r5% 95

4s001 47500 20% r25

47501 50000 2s% 160

s000r 52500 30% 190

52501 ss000 3s% 220

s5001 57500 40% 2s0

57501 60000 4s% 285

60001 62s00 50% 315

6250r 65000 55% 34s

65001 67s00 60% 380

67501 70000 65% 410

70001 72500 70% 440

7250r 75000 75% 475

75001 77500 80% s05

77501 80000 8s% 535

80001 82s00 90% 565

82501 85500 95% 600

85501 től 100% 630
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4. melléklet

ÉnľBr,ľĺI FoGYATEKosoK NAPKoZI oTTHoNA NAPPALI ELLÁTÁsA
ETKEZESSEL

jcivedelem alsó
hatźra

jĺlvedelem
felső hataľa

térítési đij, az
intézményi

önkĺjltsés %-a
térítési díj
Ft / ebéd

térítési
đíjFt /
reeeeli

térítési díj
Ft/

uzsonna

0 30000 0% 0 0 0

30001 40000 5% 30 10 10

40001 42500 L0% 6s 20 20

42s01 45000 r5% 95 30 30

45001 47s00 20% rfs 35 35

47501 50000 25% 160 45 45

50001 szs00 30% 190 55 55

52501 55000 35% 220 65 65

s5001 57500 40% 250 75 75

5750r 60000 4s% 285 85 85

60001 62500 50% 315 90 90

62s01 6s000 55% 345 100 100

65001 67500 60% 380 110 110

67501 70000 65% 410 r20 r20

70001 72500 70% 440 130 130

7f501 7s000 75% 475 r40 140

7s001 77500 80% 505 150 1s0

7750r 80000 8s% )J) 155 155

80001 82500 90% 565 r65 t65

82501 8ss00 9s% 600 r75 r75

8550 -től r00% 630 180 180
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5. 'melléklet

ľnnÍľÉsl DÍJ EZÜSTFENYo GoNDoZ ollĺz

jövedelem alsó
hatźra

jĺivedelem
felső hatara

személyi
térítési díj

oÁ-a

térítési
díjFt l
nap

távolléti
díj max.
2hőnap
távollét
esetén

távo|Iéti díj 2
hónapot

meghaladó
korhazi kezelés
miatti távollét

esętén

távo||éti dij 2
hónapot

meghaladó
távollét
esetén,

minden más
esetben

távolléti đíi a napi térítési díi 20% 40% 60%

0 30000 0% 0 0 0 0

30001 32s00 5% 600 r20 240 360

32s0r 35000 r0% 650 130 260 390

35001 40000 t5% 700 r40 280 420

40001 42500 20% 800 160 320 480

42501 45000 25% 850 170 340 510

45001 47s00 30% 900 180 360 540

4750r 50000 35% 950 190 380 570

50001 52500 40% 1000 200 400 600

52501 ss000 45% 1050 210 420 630

55001 57500 50% 1 100 220 440 660

57501 60000 55% I 150 230 460 690

60001 62500 60% r200 240 480 720

62501 6s000 6s% rzs0 2s0 s00 150

6s001 67500 70% I 300 260 520 780

6750t 70000 75% 1350 270 540 810

70001 72s00 80% 1400 f80 s60 840

7250r 7s000 8s% r4s0 290 s80 870

75001 80000 90% 1500 300 600 900

80001 85500 9s% 1600 320 640 960

85501-től rc0% I7I}-tőI 340-tőI 685-től 1025-tol

I6



egy főľe jutĺó
jövedelem

alsó és felső
batára[Ft

fodľász

FtIőra

pedikűr

Ft/alkalom

gyogy-

masszőľ

Ft/alkalom

ryógy-
toľna

Ft/alkalom

0-30.000 0 0 0 0

30.001-40.000 40 45 55 55

40.001-42.500 80 95 110 110

42.501-45.000 120 r40 160 165

45.001-47.500 160 18s 215 220

47.s01-50.000 200 230 270 275

50.001-52.500 f40 280 320 330

52.501-ss.000 280 325 37s 390

55.001-57.s00 320 370 430 445

s7.s01-60.000 360 420 480 500

60.001-62.s00 400 465 535 555

62.s01-65.000 440 510 590 610

6s.001-67.500 480 560 640 665

67.501-70.000 520 605 695 720

70.001-72.500 560 650 750 775

72.501-75.000 600 700 800 830

7s.001-77.500 640 745 855 890

77.s01-80.000 680 790 910 945

80.001-82.500 720 835 960 1000

82.501-85.s00 760 885 r020 1055

85.501-től 800 930 1070 1l 10

6. melléklet

EGYEB SZoLGÁLTATÁSOK UTÁN FIZETENDo ľÉnÍľnsr oÍĺ,ł.r

A fodrász, pedikrír, győgy masszás, gyógýoľna szolgá|tatźtst ahźzi segítségnyújtást, nappali
ellátást és az źimęneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodrász, pedikűľ,
gyógy masszás' gyógýorna szo|gá|tatást igénybe vevő ellátott a tźb|ázatban meghatźnozott
személyi térítési díj megfizetésére kötelezett, fuggetlenii| azigénybevétel helyszínétől.

A gyógy masszás kezelés időtartama alkalmankéntf0-45 perc.

A gyógytoľnakezelés ídótartama - a beteg áIlapotátő| fiiggően - 20-45 perc.

A csoportos gyógýorna szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe (csopoľt |étszźtma

minimum: 10 fő)

I7



tervezet

Budapest Főváľos VIII. ke ľület Józsefváľosi on korm ány zat Képvĺselő-testĺiletének

. . ... . 12012. (. . ..) tin ko rmány zati ľendelete

a személyes gondoskodást nyújtĺí' szociális ellátások foľmáiról és a téľítési díj fŁetés
ktitelezetts égr ő| szőlő 21 1201 1. (IV. 1 2.) iinko rm á ny zati rendelet

módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkormźnyzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. éví III. ttirvény 62. s Q) bekezdésében, a92.
$ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apjźn, az A|aptorvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghattrozott feladatkorében eljárva a következőket rendeli el:

1.$ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiľól és a téľítési díj ťlzetés
kĺĺtelezettségrő| szőIő 2Il20I1. (rV.12.) önkoľmányzati renđe|et (a továbbiakban: Rendelet) 15.

$ (2) bekezdés helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,15. $ (2) $ A díjhátralék teljes vagy ľészleges elengedéséről a díj fizetéséľe k<jtelezett
kéľelme alapjźn a Humĺínszo|gáItatási Bizottság javas|atára a Városgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság dönt.''

2.$ A Rendelet l-ó. melléklete helyébe e rendelet 1-6. melléklet lép.

3. $ Ez a rendelet 2012. ápri|is 1-jén lép hatályba.

Budapest,2012.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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1. melléklet ...... /2012' (.,...) önkormányzati rendelethez

ľľnÍľÉsl DÍJ ÉrxpzľBľns

jövedelem alsó
határa

jövedelem felső
határa

személyi
téľítési dii %-a térítési díi / ĺap

0 30000 20

30001 40000 5% 35

40001 4f500 r0% 6s

4250r 4s000 1s% 100

4s001 47500 20% 130

47sjr 50000 25% 165

s0001 52500 30% 195

5250r ss000 3s% 230

5s001 57500 40% 260

5750r 60000 4s% 295

60001 62500 50% 330

6250r 6s000 55% 360

65001 67s00 60% 395

67501 70000 65% 425

70001 72500 70% 460

72501 75000 75% 490

7s001 77500 80% 52s

77501 80000 8s% 555

80001 82500 90% 590

82501 85500 95% 620

85501-től 100% 655
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2. melléklet ... .,. /2 0 ] 2. (.....) onkormányzati rendelethez

ľnnÍľn sI DÍJ ÍIÁzl SEGÍTSEcľyÚĺrÁs

jövedelem alsó
hatźra

j<ivedelem felső
határa

személyi téľítési díj
%o-a térítési díi l őra

0 30000 0% 0

30001 40000 5% 40

40001 42500 r0% 75

42s0r 4s000 r5% 115

45001 47s00 20% 150

47501 50000 25% 190

50001 52500 30% 230

5250r 55000 35% 26s

ss001 s7500 40% 305

5750r 60000 4s% 340

60001 62500 50% 380

62501 6s000 55% 420

6s001 67s00 60% 455

67501 70000 6s% 495

70001 72500 70% s30

72s01 7s000 75% 570

75001 77500 80% 610

77501 80000 85% 64s

80001 82500 90% 68s

82s01 85500 95% 720

8550 -től r00% 760
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3. melléklet .'. ... / 2 0 1 2. ('.'..) önkormányzati r endelethez

ľnnÍľnsl DÍJ IDŐsEK És sznľvBDELYBETEGEK NAPPALI
ELLÁTÁs d.É'ľrcrczÉssnl

jcivedelem alsó
határa

jövedelem felső
hatźra

személyi
térítési díi %o-a térítési díi lnap

0 30000 15

30001 40000 5% 35

40001 42500 rc% 65

42501 45000 r5% 100

45001 47500 20% 130

47s01 50000 25% 165

50001 52500 30% 195

52501 ss000 35% 230

55001 57500 40% 260

57501 60000 45% 29s

60001 62s00 s0% 330

62s01 65000 55% 360

65001 67500 60% 395

67s01 70000 65% 425

70001 72500 70% 460

72501 7s000 75% 490

7s001 77500 80% 525

77501 80000 85% 555

80001 82s00 90% s90

82501 85500 95% 620

85501-től r00% 6s5
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4' melléklet ...... /20]2. (....') ankormónyzati rendelethez

r,nrĺĺuĺ roGYTEKoSoK NAPK)ZI )TTH)NA NAPPALI ELĺÁrÁs,ą nrrrznssrĺ

jcivedelem alsó
hatźra

jövedelem
felső hatáľa

személyi
téľítési díi %o-a

térítési díj
Ft / ebéd

térítési
díj Ft /
ľeggęli

0 30000 0% 0 0

30001 40000 5% 35 10

40001 42500 I0% 65 20

42501 45000 r5% 100 30

4s001 47s00 20% 130 40

47501 50000 fs% 16s 50

s0001 s2s00 30% 195 60

5250r 55000 3s% 230 70

55001 57500 40% 260 80

5750Í 60000 4s% 295 90

60001 62500 50% 330 100

62s0r 6s000 55% 360 110

65001 67500 60% 395 120

67slr 70000 6s% 425 130

70001 72500 70% 460 1,40

7250r 7s000 75% 490 150

7s001 77500 80% sf5 160

77501 80000 85% 555 r70

80001 82500 90% s90 180

82501 85500 95% 620 190

8550 -től r00% 65s 198
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5.melléklet ... ... /2 0 I 2. (.....) önkormányzati rendelethez

ľÉnÍľÉsl oÍĺ pzÜsľFENYo GoNDoZóHAZ

jävedelem
alsĺí hatáľa

jĺivedelem
fęlső hatara

térítési díj
Ft / nap

távolléti díj
max.2
hónap
távollét
esetén

távolIéti díj 2
hónapot

meghalađó
kőrhźzi kezelés
miatti távollét

esetén

távoLléti đíj 2
hónapot

meghaladó
távollét esetén,
minden más

esetben

távolléti díi a naoi térítési đíi
20%

40% 60%

0 30000 0 0 0 0

30001 32s00 600 r20 240 360

32s01 35000 6s0 130 f60 390

35001 40000 700 140 280 420

40001 42500 800 160 320 480

4250r 45000 850 170 340 510

45001 47500 900 180 360 540

47s01 50000 9s0 190 380 s70

s0001 52500 1000 200 400 600

52501 ss000 1050 fr0 420 630

ss001 57500 1 100 220 440 660

57501 60000 I 150 f30 460 690

60001 62500 r200 240 480 720

62s01 65000 r250 250 500 7s0

6s001 67500 1300 260 520 780

67501 70000 1350 270 s40 810

70001 72500 1400 280 560 840

7250t 75000 1450 290 580 870

7s001 80000 1s00 300 600 900

80001 8ss00 1600 320 640 960

8550 -től 1710-tól 340-től 685-től 1025-tóI
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EGYÉB SZoLGÁLTATÁSoK UTÁN F.IZETENIo ľBnÍľÉsr oÍĺa.r
egy főľe jutó
jtivedelem

alsĺí és felső
határa[Ft

fodľász

Ftlőrz
pedikűr

Ft/alkalom

gyóry-

masszőľ

Ft/alkalom

gyogy-

torna

Ft/alkalom

0-30.000 0 0 0 0

30.001-40.000 0 50 50 60

40.001-42.s00 0 95 100 115

42.s01-45.000 0 r45 150 r75

4s.001-47.500 0 195 200 230

47.501-50.000 0 240 250 290

50.001-52.500 0 290 300 34s

52.501-55.000 0 340 350 405

55.001-s7.s00 0 38s 400 460

s7.s01-60.000 0 435 450 520

60.001-62.500 0 485 500 575

62.50r-6s.000 0 530 550 635

65.001-67.s00 0 580 600 695

67.s01-70.000 0 62s 650 750

70.001-72.500 0 675 700 810

72.50r-75.000 0 725 750 865

7s.00r-77.500 0 770 800 92s

77.501-80.000 0 820 850 980

80.001-82.500 0 870 900 1040

82.501-8s.s00 0 915 950 1095

85.501-től 0 96s 1000 I 155

A fodľász, pedikriľ, gyógy masszás, gyógýorna szo|gá|tatástahźľi segítségnyújtást, nappali
ellátást és az ź./rmeneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodrász, pedikriľ'
győgy masszás' gyógytoma szolgéůtatást igénybe vevő ellátott a táblźnatban meghatározotl
személyi térítési đíj megťlzetésére kĺjtelezett, ťiggetlentil az igénybevétel helyszínétől.

A gyógy masszás kezelés időtartarna alkalmankéntZ}-4l perc.

A gyógýornakezelés idótartama - a beteg á|Iapotátő| fiiggően - 20-45 perc.

A csopoľtos gyógytoľna szolgá|tatás térítésmentesen vehető igénybe (csoport létszćtma
minimum: 10 fő)
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Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi
önko ľm án y zatnak a személyes

gondoskodást nyújtó szociális ellátások
formáiľĺól és a térítési díj fizetés

kłitelezetts égrő| szó,/iő 211201 1. (Iv. 12.)
tinkormányzati ľendelete

Terryezett módosítás

15. $ (2) A díjhátralék teljes vagy részleges
elengedéséľől a díj fizetésre kötelezett kérelme
a|apjźtn a Gondozó Szolgálat vezetőjének
javaslatára a Humánszo|gźitatäsi Bizottság dönt.

,,15.$ (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

15. $ (2) A díjhátra|ék teljes vagy részleges
elengedéséről a dij ťlzetésre kötelezett
kéľelme a|apján a Humánszolgáltatási
B izottság j av as|atźlr a a Y ár o s gazd álko dás i é s

Pénzügyi Bizottság dönt.''
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