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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testůilet!

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ęllátások formáiról és a téritési díj ťlzetési
kĺitelezettségriĺ| sző|ő 2ll20|l. (IV.12.) önkoľmányzatí rende|et (továbbiakban: Rendelet),
mely az előteľjesaés 1. számú mellékletét képezi, szabá|yozza a Budapest Józsefuiíľosi
onkormanyzat fenrúartásábarl műkĺjdő ,,oszitőzsa'' Gondozó Szolgálat (továbbiakban:
Szolgálat) által nyújtott

- személyes gondoskodást nyúj tó szociális alapszo|gźlltatásokat,
- személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákat,
- egyéb szolgáltatásokat

igénybe vevő ellátottak térítési díj ťrzetési kötelezettségét.
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Előterj esztő : Santha Péterné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testÍileti tilés időpontj a:2012. szeptember 20. '-... - -.. sz.
naoirend

Tárgy.. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a
téľítési díj fĺzetés kłitelezettségľől sző|ő 21ĺ2011. (ry.12.) iinkoľmányzati ľendelet
felĺilvizseáILatára

A napiľendet gyazźrt ülésen kell targya|ni, a dĺjntés elfogadásahoz egyszeťu/glnpyített
szav azatíobb sé g szüksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Buottsáł,gvéleményezi X
Hattlr ozatí jav as|at a bízoÍtság számźľa:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság és a Humänszo|gá|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|ását.



Személyes gondoskodást nyújtĺó szociális alapszolgáltatás:
- étkeztetés,
- hazí segítségnýjtás,
- je|z&endszeres házi segítségnffitás,
. nappali ellátás (időskoruak, szenvedélybetegek, fogyatékosok nappali ellátása).

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásĺ foľma:
az źúmęnetí e|he|yezést nyújtó időskoruak gondozőhána (Ezüstfenyő Gondozőház).

Egyéb szolgáltatások:
- gyógytorna,
- győgy masszőľ,
- fodrász,
- peđikrir.

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló |993. évi III. törvény (továbbiakban:
SZt.) 114-119lC. $-ai taĺalmazzák a térítési díjak szabalyait. Az iĺtézményi térítési díj a
szo|gźitatźtsi önköltség és a normatív állami hozzájaľu|ás ktilönbözete. A személyi térítési díj
a kötelęzętt áItaI fizetendő térítési díj, mely nem haladhatja meg az intézményi térítési díj
ĺisszegét.

Az Sn.. l15. $ (9) bekezdése alapján a szo|gáItatási önkĺjltséget attrgyévre tewezęt. adatok
a|apján, atárgyév április l-jéig kell megál|apítani, A szo|gźl|tatási cjnköltség év közben egy
alkalommal konigálhat ő, ha azt a taĺgyidőszaki folyamatok indokolj ak.

A Rendelet 2012. ápľilis 01. napjától hatályos módosításai a|apjźn a SzoIgáLat által nyrijtott
szolgźitatźlsok személyi téľítési ďijai (a 2012. évrę teruezett szo|géitatási önk<jltség alapján)
2012. április 01. napjátóI átlagosan 4%o-ka| ęmelkedtek.

A Képviselő-testiilet a I04lf012. (III. 22.) szttmű határozatábaÍI az Szt. szerint kapott
fe|hata|mazása alapjtn úgy dĺintött, hogy a szemé|yes gondoskodást nyujtó szociális
ellátások formáiľól és a térítési díj ťlzetés kötelezettségről szóló 2Il20I|. (IV.12.)
önkoľmanyzati rendeletben meghatátozotttéľítési díjak összegét}}I2. szeptember hónapban
felülvizsgálja.

A20|2. évľe vonatkoző -2012. évre tervezett adatok és a2012. első féléves felhasználás
alapján kiszámított intézményi térítési díjak összegét az alábbi táb|ázat tarta|mazza
szo|gźitatźls/tel ephelyenként.

SZOCIALIS
SZoLGÁLTATÁSoK

2012. évre tervezett adatok 2012. első féléves felhasználás
alaoián

INTEZMENY I TERITESI DIJ
szociális étkeztetés ebéd: hétköznap 748,-

Ftlfőlnap,
hétvégén 968,- Ftlfólnap
reggeli: 198,- Ftlfólnap

ebéđ: hétkö znap 67 7,- Ftlfolnap,
hétvégén 898,- Ft/főlnap

reggeli: I98,- Ftlfőlnap

házi sesítsésnvúitás 1 . 1 30.- Ft/főisondo zźsi őra 2.082.- Ft/fo/eondo zasĺ or a
jelzőrendszeľes hilzi
sęeítséenyúitás

505,- Ftikészülék 618,- Ft/készülék

szenvedélybetegek
nappali ę||átása

I.547,- Ftlfőlnap 950,-Ftlfőlnap

fogyatékosok nappali
ęllátása

3.020,-Ftlfőlnap 3.881,- Ftlfőlnap

átmeneti elhelyezést
nvuitó intézméĺy

6.103,- Ft/nap 7.280,- Ft/nap



A 2012. évre tervezett költségek minden szo|gáItatás esetében a maximális kihasználtsággal
(a mfüĺidési engedélyben szereplő engedélyezeilt létszám) kalkulált kiadások és bevételek
figyelembevételével kerültek meghatźltozásra, azonban a tényleges szźlmađatok ettől
eltéľőek.

Az étkenetés vonďkozźsában a tervezett létszám 610 fő volt, ebbő| a szo|gtlltatást
ténylegesen igénybe vette 538 fő. A szolgá|tatás a hét minden napjan igénybe vehető,
azonbaĺ normatíva a hétkĺiznapokra vonatkozóan igényelhető. Mindezek a|apjźn az
intézményi térítési ďíj számításanál is indokolt megbontani a térítési dj összegeket. Az év
elején tervezett adatok a|apjźn szźtmolt đíjhoz viszonyítva az étkeńetés esetében csökkenés
mutatkozik.

AhźLzi segítségnyújtás esetében a tervezett ĺinköltség szźłnításakor a gondozási órfü szětma
vétrhatőarl 55.680 (30 gondozónő x 232 nap x 8 óra) volt (6 hónapra vetítve 27.840). Az
első felévben ténylegesen teljesített gondozási órrík száma azonbaĺ 11.038 (kevesebb mint
fele a tęrvezett &aszźtmnak), amely a|apjarl számolt önköltség egy gondozott egy őrai
gondozási díja 1.130.- Ft-ľól, 2.082,- Ft-ra emelkedett.

Az átmeĺeti gondozóház költségszálmításźnźt| a tewezett gondozási napok száma (7.686)
szintén e|tér a tényleges napok szćtmátőI (3.345), mely szintén a napi iĺtézményi térítési díj
esetében emelkedést mutat.

A Szolgálat vezetóje áItaL eIkészített 2012. I. féléves bęszámoló a|apjźn a szolgá|tatást
igénybevevőksztlmaaz elmtilt egy évben aza|ábbiak szerint alakult:

2000
1 800
1600
1400
r200
1000
800
600
400
f00

0

-2012.06.30

-2071.72.31

-2011.06.30

^"- łĎs" ̂ Ý\Š
.öÝo" 

.ď ď"
..o% niD\t

ď -đ-

ď -.ď .s""{. .ď
..ď" ť-',ď

.ď \ő
žv

étkeztetés hózi
segínégnyújtós

nappali
ellátás
klub

ENO szenvedélybeteg
klub

,,Ezüst
fenyő,,

jelzőrend
szeres h.s.

2011.06.30. s88 151 250 20 46 I7 55

2011.12.3r. 578 130 293 20 47 2I 48

2012.06.30 557 131 274 19 46 I7 52

A fenti tábIźnatbőI megállapítható, hogy a térítésmentesen nýjtott szolgáltatások
(időskoruak, szenvedélybetegek, fogyatékosok nappali e|Iátása; jelzőrendszeľes hazi
segítségnýjtás), valamint az,,Ezüstfenyő'' Gondozőház tekintetében nem tĺirtént vá|tozás az
igénybevevők számźtban, azonban a ,,ťlzetós'' ellátások (elsősoľban étkeńetés, házi



segítségnffitás) esetében csökkenés mutatkozik a 2011. évi féléves és év végi adatokhoz
viszonyítva.

A térítési díj beszedése évek őta nęhézséget jelent az iĺtézmény számára , az ellátottak
ęgyre nehezebb szociális körülmények között élnek, |étfenrftartélsi gondokkal küzdenek,
lakásfenntaľtási költségeiket egyre nehezebben ťĺzetik, (sok esetben aszo|gáItatás _viz, gźz-
ki van kapcsolva) sokuknak az é|elmet a szociális ebéd jelenti.
A személyi térítési đť1 hátra|ék összege az ęIső félévben összesen 3.034.475,- Ft. A
hĺítralékok beszędését a Szolgźiat folyamatos an végzi, amennyiben az esedékességet kĺĺvető
hónap 15. napjáig azigéĺybevevő nem teljesít, a szo|gáItatás megszűntetésre kerĹil.

Az önkoľmćnyzat 2012. évi költségvetésében teruezett kiadásokbó| és az első félév
tényleges számadataiból megál|apíthaÍő, hogy az étkeztetés teľtiletén mindęn hónapban
pénzmaradvźny keLetkezetĹ, az önköltség <isszege csĺikkent. Ugyanakkor a hází
segítségnffitás szolgáltatás kiadásai nem váItoztak, azoĺban a ténylegesen igénybevett
gondozási őrźtk szźtma ęlmaradt a tęwezett adatoktól, melynek kĺivetkeztében az egy
gondozottľa vetitett önköltség nagymértékben megemelkedett. Ugyaĺez érvényes az

,,Ezüstfenyő'' Gondozőház esetében is a gondozási napokľa.

A gondozottak teheľbíró képességét, jelenlegi szociális köľülményeiket frgyelembe véve a
személyi térítési díjak ĺisszegeiben a vźitoztatást nem javaslom, mivel a személyi téľítési
díjak további emelése ak<lhaszná|tság további csökkenését eľedményezheti, me|y az egy foľe
vetített k<iltség ös szegének emelkedését vonj a maga után,

A Képviselő-testület döntése azSzt 92. $ (1) bekezdés, 115. $ (9) $-ĺín alapul.

Kéremazalábbihatarozatí javaslatelfogadását.

Ha.ľÁnoz.ł,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ęllátások formáiról é,s a t&itési díj ťlzetési
kĺjtelezettségro| szőIő 21l20I1. (IV.12.) önkormányzati reĺdeletben meghatźrozott térítési
díjak összegét nem módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|2. szeptembeľ 20.

Budapest, 2012. szeptember 03.

Törvényességi ellenorzes :

Rimán Edina
jegyző

nevébęn és megbízásĺĺból:

"ĺ^ ,k*ł.
Dr. Mészaľ Erika

aljegyző

Cr-tł^ \.).il
Sántha Péteľné
alpo1gáľmester
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