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Budapest Józsefvárosi Onkormá nyzat
Képviselő-testÍilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testůilet!

A személyes gondoskodást nffitó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési
kötelezettségérőI szőIő 21l20l1. (IV.12.) tinkormányzati renďelet (továbbiakban: Rendelet)
szabáIyozza az onkoľmanyzat fenntartásábarĺ mfüĺĺdő ,,oszirőzsa'' Gondozó Szo|gáIat
(továbbiakban: Szolgá|at) á|ta| az iđőseknek nyújtott szolgźtltatźtsokat, mely ellátásoha az
önkoľmány zat 2013 . évben különösen nagy hangsúlyt fektet :

- személyes gondoskodást nyujtó szociális a|apszolgáItatásokat (étkeztetés, házi
segítségnyújtás, jelzőľenđszeľes házi segítségnyújtás, nappali ellátás ,/ldőskoruak,
szenvedélybetegek, fogyatékosok nappďi e||átásď),
- személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákat (az átmeneti elhelyezést nýjtó
idő skoruak goĺdo zőhźna,
- egyéb szo|gá|tatásokat (gyógýorna, gyógymasszőr, fodrźsz, pedikűľ), igénybe vęvő
ellátottak térítési díj frzetési kötelezettségét.
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Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:2013. maľcius 20.

Táľgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szocĺális ellátások formáiľól és a
téľítési díj Íizetési ktitelezettségről szőilő 2|12011. (Iv.12.) łinkoľmźnyzati rendelet
módosítására

A napiľendet Ńl,a,Í ülésen kell tárgyalni, a ľendelet/hatáĺozat elfogadásához
egyszertĺ/4g!4{gÍte!! szav azattobbség sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatfu ozati j av as|at a bizottsźĘ számźlt a:

A Yánosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnekaze|őter jesnésmegtárgya|ását'



A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) togzíti a téľítési díjak szabá|yait. Az intézményi téľítési díj a szolgéitatásí önköltség (a
taľgyévre tervezett adatok a|apján a tárgyév április l-jéig kell meghatározĺi) és a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, tźtmogatő
szolgźitatás és házi segítségnýjtás esetén a szolgźitatási önköltség és a szolgá|tatás kiilön
jogszabźtly szerinti koltségvetési támogatásanak különbozete.

A személyi térítési díj a k<jtelezett źl|ta| fizetendő téľítési díj, mely nem haladhatja meg az
intézményi téľítési đíj cisszegét. A személyi térítési díj <isszegét az iĺtézményvezeto konkľét
összegben áIlapitja meg. A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki
j övedelemmel nem rendelkezik.

A szolgáltatások 2013. évre vonatkoző intézményi térítési díjainak összegét (2013. év adatai
a|apjáĺ) a Rendęlet 2. fiiggeléke tarta|mazza. A ťlzetendő intézményi téľítési díjak ĺisszegét a
Rendelet 1 -6. mellékletei határo zzák meg

Az oszítőzsa Gondozó Szo\gáIat vezetoje felülvizsgálta az Szt-ben megfogalmazott
szabályok szerint - a szo|gźĺItatási önköltség és a központi költségvetésľől szóló töľvényben
biztosított támogatás egy főľe jutó külĺ]nbozete - az iĺtézményi térítési díjak ĺisszegeit és
javaslatot tettazokmódosításaľa. Azintézményi téľítési díjak összegei a fogyatékosok nappali
ellátása és az tttmeneti elhelyezést nyújtó iĺltézmény kivételével emelkedtek.

A2013. évľe vonatkoző - 2013. évre tervezett adatok a|apján kiszámított intézményi térítési
díjak <issze gét az alábbi tźhlázattartalmazza szolgáItatásonként és telephelyenként.

sZoCIÁLIs SzolcÁr'ľa.ľÁsox

20|2. évi
INTÉZMÉNYI
ľnnÍľnsl DÍJ

(szoIgáItatás i önkö lts é g
és noľmatíva különbözet)

2013. évi
INTEZMENYI
ľnnÍľľsl DÍJ

(szolgá|tatási
ĺlnkĺiltség és

noľmatíva különb<jzet)

szociális étkeztetés
ebéd 1. 1 86 -,- Ftlfolnap
reggeli : 19 8,- F tl fő l nap

ebéd 1.059 -,- Ft/főlnap
reggeli : 209,- Ftl fő lnap

házi segítségnffitás 1.130,- Ftlfólgondozási
őra

r.399,-
Ft/főlsondozási oru

i e|zór endszer e s hźzi se sít s é snyúi tás
505,- Ft/késztilék 677 "-Ftlkészülék

szenvedélybeteeek nappali ęllátása I.547,- Ftlfo/ĺap 592,-Ftlfőlnap

fo svatékosok nappali ellátása 3.020,-Ftlfőlnap 3 .67 6,. Ftlfőlnap

átmeneti ęlhelvezést nvúitó intézménv 6.103,- Ft/nap 5.839,- Ft/nap

idősek nappali
e||átása

telenhelvek:

Delei utca 34. 648,-Ftlfólnap 1'.032,-Ftlfőlnap

Baľoss utca 109. 660,-Ftlfólnap I.038,-FtlfolÍIap

Mátyástét 4' 701,-Ftlfolnap 1.070,-Ftlfolnap

II. Janos Pá|pápat& 17. 708,-Ftlfőlnap 1.086,-Ft/főlnap

Víg utca 18. 690,-Ftlfőlnap 1.077,-Ftlfolnap



1. Szocídlis étkeztetés

A Gazdasági, Keľiiletfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 60612008. (04. 22.) szźlmu
döntésę a|apján a SzolgáIat 2008. 05. 05' napjźltő| hatźlrozat|an időľe szóló vá||a|kozźsi
szeruődést kotött a SoDEXo Magyaľoľszág Kft..-vel a szociális étkeztetés, mint kötelezően
ellátandószociálisalapszolgá|tatásellźtásáľa.
A vállalkozási szerzodés 4. szźlmu melléklete, atźrgyalási jegyzőkđnyv 2. pontjatartalmazza
az éves áľemelés lehetőségét, mely szerint az źreme|és méľtéke maximum a KSH előzó |2
havi fogyasztói aľindexe.

Szolgdltatdsi díjak alakulúsa

A szolgáltatás díjaÍ (szociális étkeztetés) 20|2. ápľilis l-től

A szolgáltatás díjaĺ (szociálĺs étkeztetés) 20|3. ápľilĺs l.tőI

Intézmény
korosztóly

Etkezési
típus

Nettó
eladdsi úr

AFA (27%o)

összege
Ft/adas

Bruttó
eladdsí dľ
Ft/adas

Idősellátás

Tízőru1 164.57 44.43 209

Ebéd 674,02 181,98 856

Uzsonna I7I,65 46"35 218

Megállapítható, hogy 2012. év szo|gźltatási díjak és a Sodexo áIta| megküldĺitt 2013. április
1-jétől éľvényes díjak kÓzött 5,7o/o-os eltérés mutatkozik, mely a KSH źita|kłĺzétett inflációs
rźńa mértékével történő emelésből adódik. Az intézsrlény költségvetésének tervezésekot az
árvá|tozás Íigyelembe lett véve, igy az áwá|tozás a költségvetésben szereplő összegen felül
tcjbbletfedezetet nem igényel.

Az étkeztetés éves működési költsége 134.459.797,- Ft a 20|3. évľe igényelt noľmatíva
ĺisszege 25.188.800,- Ft, a két ĺisszeg különbĺizete |09.270.997,- Ft. A külĺinb<jzet egy
ellátottra vetített összege 1.059,- Ft/nap, mely összeg képezi az íntézményi térítési díj
összegét.

Az áIlami normatíva összege az előzo éve|<hez hasonlóan az étkeńetés esetében 55.360,-
Ftlfólév (az év jelen esetben 25L napot jelent, a hétvégi e||átáshoz normatív tánogatźst az
önkormrány zat nem kap, to vább á a r e gge|i sem támo gatott).

Intézmény
korosztály

Etkezési
típus

Nettó
eladdsí dľ

AFA (27%o)

összege
FÍ/adas

Bľutfuí
eladúsi dr
Ft/aďas

Idősellátás

Tízfuai 155,91 42,09 198

Ebéd 637 "80 172,20 810

Uzsonna r62.20 43.80 206



Az ę||átottak szźlma 662 fó. Az ellátottak I1%o-ajĺlveđelemmel nem rendelkezik,39Yo-a
30.000,- Ft alatti' 34Yo-a 30.001,- Ft -95.000,- Ft közcitti, 12%o-a 95.500,- Ft feletti
jcivedelemmel rendelkezik. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a szol'gtltatást
igénybe vęvő személy rendszeres havi jovedelmének 30%-át.

A Szolgálat vezetőjének szakmai javaslata az 2013. évben ťĺzetendő térítési díjaktal
kapcsolatb arl az alźlbbi:
- 95.000,- Ft havi jövedelemhatarig 2-50% közĺitt kerüljön csökkentésre a 2012. évben
meghatźrozotttérítésiđíjalúozviszonyítva,
-a 95.000'- Ft feletti jövedelemmęl rendelkező ellátottak esetében 3,80ń-os emelés javasolt.
2012. évben a felső jtivedelemhatár mértéke havi 85.500,- Ft volt, mely összeg felett a
fizetendő térítési đíj 655,- Ftlĺap tisszegben keľült meghattrozásra, a felső jövedelemhataľ
alatti jövedelmek esetében sávosan kerĹiltek megllatározásra az összegek, a Rendelęt I. számu
męllékletében foglaltak szeľint.

A térítési díj emelése a 95.000,- Ft feletti havi jövedelemmel rendelkezők esetében havi
szinten 750,- Ft ttjbbletkiadást jelent (30 nappal sztllnolva, napí 25,- Ft), jelenleg79 eI|átottat
éľint.

A térítési díjak cscikkenése az el|átottak73%-át éľintené, azokat a kisnyugdíjasokat, akik ez
idáig is nehezen fudták ťlzetni a résziikre megállapított díjakat. Szandékunk szerint a
csĺikkentés egyrészt javítaná a fizetőképességet, másrészt a vá|tozás a szolgáltatást
igénybevevok szźtmźnak ęmelkedését eredményezheti (emelkedne az igénye|hető noľmatíva
támogatás).

2. Htźzi segítségnyújtds

A hází segítségnyújtás keretében (legfeljebb napi 4 ońbaĺl) kell gondoskodni azo|<rő| az
időskoru személyekĺől, pszichiátriai betegelľől, egészségi állapofuk miatt rászoruIő
személyekľől, akik önmaguk e||źúásźra saját erőbőlnem képesek, róluk más nem gondoskodik
és gondozźlsi szfüséglętik az intézményvezeto á|ta| megállapításra keľĹil. A személyi téľítési
díj nem halađhatja meg a szo|gá|tatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének
25yo-át, ha a házi segítségnýjtás mellett étkezést is biztosítanak, 30%o-át.

Az e||átottak szźtmára az önkormtnyzat munkanapokon biztosítja az ellźúást, melyet külön
térítési đijfizetés mellett kiegészíthet a fodrász, pediktĺľ' gyógýoľna, gyóg1'rnasszőr
szoIgá|tatás (egyéb szo|gźitatás), és a szociális étkezés akaľ hétvégén is.

A hazi segítségnýjtás költségei (óľadíja) a 2012. évben történt felülvizsgálat őta vá|tońak,
melynek oka, hogy az á||arĺi normatíva összege 2012. évben 166.080,- Ftlfőlév,2013. évben
145.000,- Ftlfolév, a normatíva igénylés mutatőszźlma 70-tő| 60-racsökkent. Mindezek
a|apjarl a költségszámítás alapját képezo tĺĺmogatás összege a 2012. évben 1 l.625.600.- Ft
helyett 2013. évben 8.700,000,- Ft.

A fizetendő személyi térítéSi díjat az őradíj és az adott hónapban a lakáson gondozásra
fordított idő (gondozónő munkarlaplőja alapjan) szorzata a|apjźn kell kiszĺámitail. A hazi
segítségnyrijtás gondozási óradíja 2012. évben 1.130,- Ft/óra volt.



A házi segítségnyújtás mfüodési k<iltsége 2013. évre 70.760.768,- Ft, a ttrgyévre igényelt
normatíva összege 8.700.000,- Ft, a két összeg külonbĺjzete 62.066.768,- Ft, ez alapjáĺ egy
ellátott gondozási &adíja I.399,- Ft, mely cisszeg képezí az iĺtézményi téľítési díj órĺánkénti
<isszegét.

Jelenleg 138 fő veszi igénybe ahttzi segítségnyújtást, az ellrítottak közül 1 fő jtiveđelemmel
nem ręndelkezik, 2 fő 30.000,- Ft alatti, 56 fő 30.001,- Ft -95.000,- Ft közötti, 79 fő 95.000'-
Ft feletti j övedelemmel rendelkezik.

Javaslom, hogy az étkezési térítési díjalúoz hasonlóan keľÍiljĺin a20|3. évben megá|Iapításra
a házi segítségnffitás után fizetendő intézményi téĺítési díjak összege, 95.000,- Ft fęletti
jövedelem esetében 4 %o-os emelés indokolt, mely összegszeľiĺen gondozási őtánként 760,-
Fí-ró l 7 9 0'- F t-r a töľténő v áhozást j el ent, me ly az e|Iátottak 5 1 % - át éľinti.

A hazi segítségnyújtás térítési díj méľtékét és összegét a rendelet teruęzęt 2. melléklete
taĺtalmazza.

3. Jelzőľendszeľes húzi segítségnyújtlÍs
A jelzőrendszeres házi segítségnýjtás szolgáItatás igénybevétęIe térítésmentes. A 20|3.
évben hasonlóan az e|ozo évekhez, 57 készn|ék kerül az eIlźltottak között kiosztásra' A
szolgáItatźts működtetése pźt|ytzat tLtjan 2010. ápľilis 01. napjátóI20|3. marcius 3|. napjáig
megkötött szerződés alapján kerül finanszítozásra (466.72I,- Ft).
A támogatő szo|gáItatás és a közösségi ellátások ťlnanszírozásának rendjéľől szolő I9I/2008.
ryn.30.) Korm. rendeletben foglaltak a|apjźn a ťlnanszirozásí szerzőďést a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: az NRSZH) és a fenntartó köti meg. A
szerzóđés hosszabbításáravonatkozőarl az NRSZH tźĄékońatźlsa alapján, kormányzati szinten
az egyeztetés jelenleg folyamatban van. A képviselő-tęstiilet 47fl2012. (XII.19.) szćlmu
határozataaLapjána2013. évre 11.530.000,- Ft összegben előzetes kötelezettségetvá||alta
szo|gá|tatźls b izto s ítás aľa

4. Nappali elldtús
A kerĹiletben az idősek, a szenvedélybetegek, valamint az értelmi fogyatékosok nappali
ellátása térítésmęntesen keľül biztosításra. Az ellátottak szánáĺa az önkormányzat
munkanapokon biztosítja az ellátást, melyet külön térítési díjfizetés mellett kjegészíthet az
egyéb szolgźĺItatéts, és a szociális étkezés akár hétvégén is. A személyi térítési díj nem
haladhatja meg a szoIgá|tatást igénybe vevő személy ľendszeres havi jövedelmének 30%-át. A
VIII. keľületi lakó vagy tartőzkodási hellyel nem rendelkező éľtelmi fogyatékosok nappali
ellátást igénybe vevő az étkezés térítési díján felül 2.000'- Ftlnaplfő ťtzetésľę kötelezett' a
Rendeletben fo glaltak aLapján.

A nappali ellátások állami noľmatíva ĺisszegei az elm,ÚIt évhez viszonyítva megemelkedtek, az
idősek nappali e||átása esetében 109.000,- Ftlfőlév (2012. évben 88.580,- Ftlfőlév),
szenvedélybetegek esetében 3l0.000,- Ftlfőlév (20|2. évben 206.l00,- Ftlfólév),
fogyatékosok esetében 500.000,- Ftlfolév (2012. évben 405.600,- Ftlfőlév).

Az idősek és szenvedélybetegek nappali ellátása és az ott étkezés utźn ťlzetendő térítési díjak
mértékét és összegét a rendelet tervezet 3. melléklete, az értelmi fogyatékosok esetében a 4.
m el l éklete tarta|mazza.



Mivel a nappali ellátás térítésmentes' eÍTe vonatkozó módosítási javaslatot nem tett az
iĺltézményvezető, az étkezéssel kapcsolatos javaslata az e|őterjesztés 3. oldalán ismertetésrę
keľiilt.

5. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - Eziistfenyő Gondoajhúz

Az idősek gondozőháztlban azok az iđőskorúak, valamint 18. életévfüet betöltött beteg
személyek keľtilhetnek ellátásra, akik önmagukľól betegségfü miatt vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskođĺi, az eIlźnásra legfeljebb egy évig keľĹilhet
sor, mely szfüség esętén további egy éwel meghosszabbítható. Az eLlźĺtható személyek
sztlma: 21 fő, a 2012. évben átlagosan 19 fő ellátott volt. A Szolgálat vezetőjéĺek
tájékoztatása a|apjźn az elmúlt hónapokban maximális kihasználtsággal működik az
íntézmény,20 fő körüli vźtrakoző szerepel a várólistán.

Az e|Iźtott á|ta| ťĺzetenđő személyi térítési díj <isszegét a gondozási napok szorzata
eredményezi. Ha az el|átott az intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napjan veszi
igénybe, akkoľ távolléti díjat kell ťĺzetníe. Az e||tńott személyi térítési díja nem haladhatja
meg havi jövedelmének 60%o-át.

A központi költségvetésről szóló ttjľvényben biztosított támogatás éves szinten25.566,000,-
Ft.
Az túmeneti elhelyezést nyújtó időskoruak gondozóháza el|átás utźn ťlzetendő téľítési díjak
méľtékét és összegét a rendelet tervezet 5. melléklete tartalmazza, me|y a 20If. évben
meghatár ozott díj akkal mege gy ező.

A szolgáltatások megemelkedett önkoltsége (szenvedélybetegek nappali el|átása, vaIamint az
átmeneti elhelyezést biĺosító íntéz-nény esetében csökkenés) többletfedezetetnem igényel, a
2013. évi költségvetésben szereplő összeg a megemelkedett kiadásokkal lett betervezve. A
bevételek vonatkozásában a ťĺzetendő térítési díjak osszegeinek cstjkkenésę, esetenként
emelkędése vźlrhatőaĺ jelentős eltérést nem jelent a tervezett számadatokhoz víszonyítva,
másrésztpozitívan befolyásolj a szo|gá|tatások kihaszná|tsźĺgát, me|y az igényelhető normatíva
szempontjából többlet bevételt eľedményezhet. Az étkeztetés vonďkozásźlbarl a 2013, év
költségvetésének tervezésekor 5,7%o-os növekedéssel számolt az ĺjnkormányzat, figyelembe
véve a Sodexo inflációt követő várható díjemelését.

A s zemé ly e s g o n do s ko dds t ny új tó ell dt ds o k íg é ny b ev ét e l e, ke ďv ezmé ny e k

Az Szt 92, $ (1) bekezdésében foglaltak a|apján a Rendelet szabźl|yozza a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét. A Szo|gáIat vezetoje, valamint a gondozónők
által megfoga|mazott javaslatok a|apján indokolt ezen szabá|yok pontosítása, rész|etesebb

kidolgozása annak érdekében, hogy az eddiginél is hatékonyabbarl, az ĺinkormźnyzat és a
gondozottak érdekeit még j obban szo|gáIva tudj ák v égezni munkáj ukat.

Az intézményvezeto javasolja, hogy keľiiljön ľendeleti szinten szabáIyozásra hogy szociális
étkeztetés, valamint hĺízi segítségnyújtás igénylése esetén a Gondozó SzoLgá|at köteles
kcirnyezettanulmaný végezni. A köľnyezettanulmány bevezetése azéľt indokolt, mert sok
esetben az igéĺybe vevő lakcímkártyáján szereplő lakóhely címe.és a tényleges tartózkodási
helye nem azonos, több esetben előfordult, hogy a gondozott źt|tal megadott tntőzkodási
helyen életvitelszeľűen nem é1, adott esetben (pl. díjtartozźsźnak rendezése éľdekében) nem
érhető el.

Az elmúlt években a térítési díj hátľalékosok száma és a kintlévőségek összegei emelkedő
tendenciát mutatnak'



ďíi taľtozós ok alakulós a 2 0 I 0-2 0 1 2. év kij zötti idős zakban
2010. év 2011.év 2012. év

szociális étkeztetés 581.560,- Ft 1.229.712.-Bt 1.955.785.- Fr
házi sesítsésnvúitás 61.495,- Ft 279.027.-Ft 315.275.- Fr

Annak érdekében, hogy a dijtartozások szźtma és összege ne ntĺvekedjen, indokolt, hogy
amennyiben az eLIźtott a ťlzetési kötelezettségét a tárgyhót követő hó utolsó munkanapjáig
nem teljesíti, illetve a teljesítés elmulasztásának okáról a Szo|gá|atot nem tájékoztatja, az
ellátás ktil<in felszólítás nélkül a térítési díj rcndezéséig a tárgyhót követő második hónap első
napjátőI sziinetęltetésre keľüljön. A Ręndeletben ez ídáig a sziineteltetés nem került
szabźlyoztĺsta.

Az Szt-ben foglaltak a|apjánaszeméIyí térítési díj összege önkoľmrĺnyzatiintézmény esetén a
fenntaľtó ľendeletében foglaltak szerint cs<jkkenthető, illetve elengedhetó, ha a kötelezett
jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A Ręndelet taľtalmazza a személyi
téľítési díjak elengedésének és cstikkentésének szabá|yait. A személyi térítési díj osszegét az
intézményvezető csökkentheti, illetve elengedheti, amennyiben az igénybe vevő jcivedelmi és

vagyoni viszonyai ezt indokolják. Ezen rendelkezés kiegészítését javaso|om azza|, hogy a
Szolgźiat telephely vezetőjének javaslata alapjarl kerüljĺln az irftézményvezető ákalr

e|bíttiásra, tekintettel aľra, hogy a gondozott napi életvitelét, szociális körülményeit a
telephely v ezetője ismeri.

Az előteľjesztés mellékletét képezo rendelet tęrvezet a fentiekben megfogalmazott
j avaslatokat fi gyelembe véve kerĹilt elkészítésre.

A képviselő.tęstiilet hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairő| szőIő 2011. évi
CLXXxx. torvény 42. $ 1. pontjélban, valamint a szociálris igazgatásról és szociális
ellátásolaól szóló 1993. évi III. tĺirvény 62. $ (2) bekezdésében, valamint a 92. $ (1) a)

pontj ában fo glaltakon alapul

Mindezek a|apján felkéľem a
elfogadásáľa.

Budapest, za3. március 07.

T. Képviselő-testülętet a mellékelt ľendelet tetvezet

s'pe* }-bŠJ
Sríntha Péterné
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺól:

ł łrĺ , '/
ł{ łľ{Ją? ą^-
dr. Mészár Erika

a|jegyző



tervezet

Budapest Bőváľos VIII. keľület Jrízsefuáľosi Onkormányzat Képviselő-testületének

.. . . .. 12013. (. . ..) iinkoľmányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiľól és a térítésĺ díj fizetési
kiitelezettségľől szőiő 2ll2011. (N.12.) tinkoľmányzati rendelet módosításáról

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkormźnyzat Képviselő-testĹilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezđésében meghatźrozott feladatkörében e|jźrva, a szociális
ígazgatźsről és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. t<jrvény 62. $ (2) bekezdésében,
valamint a92. $ (1) a) pontjában kapott feIhata|mazás alapjźln a ktivetkezőkęt rendęli el:

1.$ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiról és a téľítési díj fizetés
kötęlezettségrő| szőIő 21l20I1. (IV.12.) ĺinkoľmanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.

$ (1) bekezdés helyébe a kĺivetkező rendelkezés|ép:
,,3. s (1) Az ellótások igénybe vétele önkéntes, az ellátás az igénylő vagy tÓrvényes
képviselőj e írásbeli kérelmére torténik.,,

2. $ A Ręndelet 3. $ (2) bekezdése helyébe a kcivetkező rendelkezés lép:

,,(2) Az ellátós iránti írásbeli kĺlrelmet az ellátást igénybe vevő javedelemigazolásával és

vaglonnyilatkozatával a Gondozó Szolgólat székhelyén kell benyújtani. Nappali ellátós és

átmeneti elhelyezés esetén az igénybe venni kívánt intézmény vezetőjénél kell írásban
kezdeményezni az ellótóst. Szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás igénylése esetén
a Gondozó Szol gálat köteles körny ezettanulmĺźnyt vé gezni.,,

3. $ .A Rendelet 3. $-akövetkező (4) bekezđéssel egészül ki:
,,(4) Az ellátást igénybe vevő ąz ákala fizetendő konlcrét ôsszegben mególlapított személyi
térítési díjat a tárgyhót kovető hó utolsó munkanapjóig karcles megfizetni a szolgáltatás
megkezdésekor megkotott megállapodós alapján. Amennyiben az ellátást igénybe vevő fizetési
koteĺezettségét nem teljesíti, az ellátás kalon felszólítás nélkül a téľítési díj rendezéséig a
tórglhót kovető második hónap első napjától szüneteĺtetésre kerül. Az ellátást igénybe vevő az
ellátás megszűntetését vagl szüneteltetését koteles haladéhalanul kérelmezni a Gondozó
Szolgólat székhelyén vag/ az adott szolgáltatást nyújtó telephelyén.,'

4. $ A Rendelet 4. s (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,c) Az az ahív korú kerületi lakos, aki házioľvosi igazolás szerint egészségi ĺźIlapota miatt
ótmenetileg vagł tartósan nem képes biztosítani napi eglszeri meleg ételt.',

5. s A Ręndelet 14. $ (1) bekezdése helyébe a ktivetkező ľendelkezés lép:

,,(]) A Gondozó Szolgálat telephely vezetőjének javaslata, valamint az ellótásban részesülő
kérelme alapján a személyi térítési díj összegét a Gondozó Szolgólat vezetője csokkentheti
vagy elengedheti, amennyiben az igénybe vevő jÓvedelmi és vagyoni viszonyai ezt
indokolják.,'

6.$ A Rendelet 1-6. mellék]ete helyébe e ľendelet 1-6' melléklet lép.

7 , $ Ez a rendelet 2013. ápľilis 1 . napján lép hatályba.

Budapest,2013.

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Riman Edina
jegyző



]. melléklet ...... /20]3. (.'...) onkormónyzati rendelethez

ľnnÍľÉsl DÍJ nľxľzľnľns

jövedelem alsó
határa

jövedelem felső
hatttra térítési díi Yo-a térítési díi lnap

0 0 0 0

I 30000 2.5 15

30001 40000 5% 35

40001 4s000 1.5% 50

4s001 s0000 10% 70

50001 55000 rs% 100

55001 s7s00 20% 135

57501 60000 2s% r70

60001 62s00 30% 205

62501 6s000 35% 240

65001 67500 40% 270

67s01 70000 45% 305

7000r 72500 s0% 340

7250r 7s000 55% 3t)

75001 77500 60% 4r0

77501 80000 6s% 440

80001 82s00 70% 475

82501 85000 75% 510

85001 87s00 80% 545

87501 90000 85% s80

90001 92s00 90% 610

92501 95000 9s% 645

9s001 től r00% 680



2. melĺéklet'.' .'. /20 1 3. (.'..') ônknrmányzati rendelethez

ľÉnÍľÉsl DÍJ tlllzl SEGÍT SÉ cľľÚĺľÁs

jövedelem alsó
hatźtta

jövedelem felső
hatźra térítési díi oÁ-a térítési đíi l nap

0 0 0 0

I 30000 2.5 20

30001 40000 5% 40

40001 50000 1,0% 80

50001 ss000 1,5% r20

55001 57s00 20% 160

57501 60000 25% 200

60001 62500 30% 235

6250r 6s000 3s% 275

65001 67500 40% 315

67s01 70000 45% 355

70001 72500 50% 395

7fsUt 75000 55% 435

75001 77500 60% 475

7750r 80000 6s% 515

80001 82s00 70% 555

82s01 85000 7s% 595

85001 87500 80% 630

87501 90000 8s% 670

90001 92500 90% 7r0

92501 9s000 95% 750

95001-től 100% 790
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3. mell ékl et ... .'. /2 0 I 3. (.,... ) ankormányzati r endelethez

ľnnÍľnsl DÍJ IDosEK És szEľĺvľDÉLYBETEGEK NAPPALI
ELLÁT Á S n' É:rl<nzÉ s snr,

jĺlvedelem alsó
hatáta

jövedelem felső
határa térítési dii %-a térítési díi l nap

0 0 0 0

I 30000 )5 15

30001 40000 5% J)

40001 4s000 7.5% 50

4s001 50000 t0% 70

50001 ss000 t5% 100

ss001 57500 20% 13s

57501 60000 25% r70

60001 62500 30% 205

62s0r 65000 3s% f40

65001 67s00 40% 270

67sĺr 70000 4s% 30s

70001 72500 50% 340

72s0r 75000 55% 375

7500r 77500 60% 410

7750r 80000 6s% 440

80001 82500 70% 475

82501 8s000 75% 510

85001 87500 80% 545

87501 90000 85% 580

90001 92500 90% 610

92501 9s000 95% 645

95001-től t00% 680

t1



4. melléklet ...... /20] 3. (...'.) onkormónyzati rendelethez

nnľn,r,ľĺI FoGYATÉxosor NAPKoZI OTTHONA NAPPALI
ELLÁTÁS ĺýnxnznssnr,

jövedelem alsó
határa

jövedelem felső
határa térítési dii %-a

térítési díj /
ebédlnap

0 0 0 0 0

I 30000 )5 15 5

30001 40000 5% 35 10

40001 45000 7,5yo 50 15

45001 50000 t0% 70 20

s0001 ss000 r5% 100 30

55001 57500 f0% 135 40

57501 60000 25% t70 50

60001 62s00 30% 205 60

62501 65000 3s% 240 70

65001 67500 40% 270 80

6750r 70000 45% 305 90

70001 72s00 s0% 340 100

72501 75000 55% 375 110

7s00r 77500 60% 4r0 120

77501 80000 65% 440 130

80001 82500 70% 475 140

82501 85000 75% 510 150

85001 87s00 80% 545 160

87501 90000 8s% 580 170

90001 92500 90% 610 180

92s01 95000 9s% 64s 190

9500 -től r00% 680 200

t2



5.melléklet .,. ... /2 0 ] 3. (.....) önkormányzati rendelethez

ľÉnÍrÉsI oÍr BzÜsľFENYo GoNDoZóHÁZ

jävedelem
alsó hatáľa

jcivedelem
felső hataľa

téľítési díj
Ftlnap

távolléti díj
max.2
hónap
távollét
esetén

távoLléti ďíj 2
hónapot

meghaladó
kőrházi kezelés
miatti távollét

esetén

távo||éti dť12
hónapot

meghaladó
távollét esetén,

minden más
ęsetben

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

0 30000 0 0 0 0

30001 32500 600 r20 240 360

32501 3s000 6s0 130 260 390

35001 40000 700 t40 280 420

40001 42s00 800 160 320 480

42501 4s000 850 170 340 510

4s001 47500 900 180 360 540

4750r 50000 9s0 190 380 570

50001 52500 1000 200 400 600

52501 ss000 1050 210 420 630

s5001 57500 1 100 220 440 660

57501 60000 I 150 230 460 690

60001 62s00 r200 240 480 720

6250r 65000 1250 250 500 750

6s001 67s00 1300 260 520 780

6750r 70000 1350 270 s40 810

70001 7fs00 1400 280 560 840

72501 7s000 r450 290 580 870

75001 80000 1500 300 600 900

8000r 85500 1600 320 640 960

8550 -től 171o-tól 340-tőI 685-től 1025-tól

13



EGYEB SZOLGALTATASOK UTAN FIZETENDO TERITESI DIJAK
egy főľe jutó
jävedelem

alsó és felső
határaĺFt

térítési
díj "Á-a

fodrász

Ftlőra

pedikűr

Ft/alkalom

gyogy-

masszőľ

Ft/alkalom

gyogy-

toľna

X't/alkalom

0-30.000 0% 0 0 0 0

30.001-40.000 2,5yo 25 25 25 30

40.001-s0.000 s% 50 50 50 65

50.001-55.000 t0% 105 105 105 r25

ss.001-60.000 r5% 160 160 160 190

60.001-65.000 20% 210 210 210 250

65.001-70.000 25% 265 265 26s 315

70.00t-72.000 30% 315 315 315 380

72.00r-74.000 3s% 370 370 370 440

74.001-76.000 40% 420 420 420 505

76.001-78.s00 45% 475 475 475 565

78.001-80.000 50% 530 530 530 630

80.001-82.000 55% s80 s80 580 69s

82.001-84.000 60% 635 63s 635 755

84.001-86.000 65% 685 685 685 820

86.001-89.000 70% 740 740 740 880

89.001-92.000 7s% 790 790 790 94s

92.001-95.000 80% 845 845 845 1010

95.001-98.000 85% 895 895 895 1070

98.001-101.000 90% 9s0 9s0 9s0 1 13s

101.001-102.000 95% 1000 1000 1000 I 195

102.001-től r00% 1055 1055 1055 1260

A fodrász, pedikúľ, gyógymasszás, győgfioma szolgáItatźst a házi segítségnyújtást, nappali
ellátást és az átmęneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodrász, pedikrĺr,
gyógy masszás, gyógytoma szo|gáLtatást igénybe vevő ellátott a táb|ázatban meghatźrozott
személyi térítési đíj megťlzetésére kote|ezeÍt, függetlenü| azigénybevétel helyszínétől.

A fodrászat esetében a szo|gá|tatás időtaľtama: férfi hajvágás fé| őra, női hajvágás+sziíĺítás 1
óra, festés l őra (a szfüséges kellékeket az e||tĺottnak kell megvásárolnia), dauer I,5 őra (a
sztikséges kellékeket az e|Iátottnak kell megvásáľolnia)A gyógy masszás kezelés idotartama
alkalmanként 20-45 peľc. A gyógýornakeze|és időtartama - a beteg á||apotźttó| fiiggően - 20-
45 perc. A csopoľtos gyógýoľna szolgá|tatás térítésmęntesen vehető igénybe (csopoľt
Iétsztlmaminimum: 1 0 Íłi)
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Indokolás

A módosító ľendelet a következők szerint vá|toztat a szemé|yes gondoskodást nýjtó szociális
ellátások formĺĺľól és a téľítési díj ťĺzetési kötelezettségről szóló 2I/20II. (N.12.)
ĺinkormányzati rende let j elenl e gi szab á|y ain.

azI. $hoz

A módosítás indoka, hogy fogalmazásbeli pontosítás sztikséges a kéręlem igénybevétele
tekintetében'

a 2. $-hoz

A módosítás indoka, hogy az írásbeli kéľelem benyújtása az ellátást igénybe vevő
jövedelemigazolásávaI és a vagyonnyilatkozatávaI tortéĺjen, az étkeztetés és a házi
se gítsé gnyúj tás i génylé se e setén környezettanulmány késziil.

a 3. $-hoz

A kiegészítés indoka, hogy a szo|gźitatások után ťlzetenđő térítési díjak esetleges nem ťlzetése
esetén az ellátás sztineteltetése haladéktalanul megÍörténjen, ezze| csĺjkkentve a
díjtaĺtozásokból adódó kintlévőségek szźlmtú és összegét. Ezen intézkedés a fizętésí
haj landóságot kívánj a eľősíteni.

a 4. $-hoz

A módosítás indoka, hogy célszerű kiegésziteru az étkeńetés szempontjából a szociális
rászorultságot az egészségi állapot esetében hĺŁiorvos á|taI klá||ított igazolással szfüséges
igazolni.

az5. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a személyi térítési díj csökkentése, vagy elengedése iľánt
benyrijtott kéľelmet a Gondozó SzolgáIat telephelyvezetőjének javas|ata a|apján kerüljön az
intézméĺyvezetó á|ta| eIbírá|ásra, tekintettel arľa, hogy a gondozott napi életvitelét, szociális
körülményeit a telephe|y vezetoje ismeri.

a 6.$-hoz

A rendelet hatá|yb a l ép é s ével kap c s o l ato s rendelkezé s eket tarta|mazza.
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EREDETI RENDELET
A személyes gondoskodást nyújtó

szociális ellátások formáiľól és a téľítési
díj fizetési kiĺtelezetts égrő|

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaĺosi
onkormányzat Képviselő-testülete a
szociális igazgatásről és szociális
ellátásokĺól szóIó 1993. éviIII. torvény 62.

$ (2) bekezdésében, a 92. $ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapj an
a kövętkezőket ľendeli el:
1. $.A rendelet hatáIya _ kivétel 9. s (3)
bekezdésében foglaltak - kiteťed a
Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi
onkoľmány zat kozigazgatásí területén élő,
ott lakó- vagy taľtózkodási hellyel
rendelkező személyekĺe.

2. $ (1) A rendelet hattllya kiteľjed a
Budapest Józsefuiírosi onkormányzat
fenntartásában műktidő ,,oszitőzsď,
Gondozó Szo|gáIat, 1089 Budapest, oľczy
t,t 41. (a továbbiakban: Gondozó Szolgálat)
általnýjtott
a) a személyes gondoskodást nyujtó
szo ciál i s alap szo|gźitatás okľa,
b) a személyes gonđoskodást nýjtó
szakosított ellátási formár a,

c) e gyéb szo|gá|tatásokľa,
és ezeÍL szolgáltatásokat igénybe vevő
ellátottak térítési díi fizetési
k<jtelezettségére.

(2) Személyes gondoskodást nyujtó
szo ci áli s a|ap szolgáltatás :

a) azétkeńetés,
b) a hazi segítségnyúj tás,
c) a jelzorendszeres házi segítségnýjtás,
d) a nappali ellátás.

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

MODOSITASI JAVASLAT
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(4) Személyes gondoskodást nyujtó
szakosított ellátási forma: az átmenteti
elhelyezést nyujtó időskoruak goĺđozőháza.

(5) Egyéb szolgáltatások:

ca) a győgýoma,

cb) a gyógy masszőr,

cc) a fodrász,

cd) a pedikrĺr.

3. $ (1) Az ellátások igénybe vétele
önkéntes, az ellátás az igénylő vagy
t<ĺrvényes képviselője kéľelmére (a
továbbiakban: igénybe vevő) történik.

(2) Az ellátás iranti kérelmet jövedelem és
vagyonnyilatkozatta| a Gondozó
SzolgáIatnál kell benyij tani.

(3) A 2. $-ban meghatźnozott ellátások
személyi térítési díjanak megá||apításźná| a
szolgáLtatást igénybe vevő ellátott
rendszeres havi jcivedelmét kell figyelembe
venni.

l.s A Rendelet 3. $ (1) bekezdés helyébe a
kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,Az ellátások igénybe vétele Ónlłźntes, az
ellátás az igénylő vagy torvényes
kepviselőj e írásbeli kérelmére történik.,'

2. s 3. $ (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

Az ellátás iránti írásbeli kérelmet az ellátást
igénybe vevő jÓvedelemigazolásával és
vaglonnyilatkozatával a Gondozó
Szolgálat székhelyén kell benyújtani.
Nappali ellátás és átmeneti elhelyezés
esetén az igénybe venni kívánt
intézmény vezetőjénél kell írĺisban
kezdeményezni az ellátást. SzociáIis
étkezteté s, valamint házi s e gíts égnyúj tás
igénylése esetén a Gondozó Szolgdlat
kote le s korny ez ettanulmányt v é ge zni.,'

3. s . A Rendelet 3. $-a következő (4)
bekezđéssel egészül ki:

,,Az ellátást igénybe vevő az óltala
fizetendő konrét összegben mególlapított
személyi térítési díjat a tárgłhót követő hó
utolsó munkanapjáig kateles megfizetni a
szolgáltatds megkezdésekor megk0tatt
megállapodás alapján. Amennyiben az
ellótást igénybe vevő fizetési kôtelezettségét
nem teljesíti, az ellátás ktilan felszólítás
nélktłl a térítési díj rendezéséig a tárg,lhót
kovető mósodik hónap első napjdtól
szťineteltetésre kerül' Az ellátást igénybe
vevő az ellótás székhelyén vagł az adott
szolgáltatást nyújtó telephelyén
megszűntetését vagł szüneteltetésü karcles
halądéktąląnul kérelmezni a Gondozó
Szolgálat székhelyén vagy az adott
szolgáltatást nyújtó telephelyén.',
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4. s (1) Etkeztetés szempontjából
szociálisan rászorult az a személy, aki

a) a tźrsadalombiĺosítási nyugeIltltásáÍő|
szőIő t<irvény szerint saját jogú
nyugellátásban részesül,

b) megváltozott munkaképességű,

c) aki egészségi á||apota miatt nem képes
biztosítani napi egyszeľi meleg ételt,

d) súlyos fogyatékos,

e) pszichiátriai beteg,

f) a kérelem benffitását mege|ozően az
állami foglalkoztatási szeľwel legalább
haĺom hónapig együttmfüödött,

g) alctív koruak ellátásában részesül,

h) időskoruak jarudékéban részesül.

(2) Az étkeztetés uttn ťlzetendő téľítési
díjak méľtékét és összegét az 1. melléklet
tartalmazza.

5.$ A hazi segítségnffitás után fizetendő
térítési díjak mértékét és ĺisszegét a 2,

melléklęt tafta|mazza.

6.$ A jelzóreĺdszeres házi segítségnýjtás
szolgáItatás igénybevétele térítésmentes.

7. $ (1) Az idősęk nappali ellźtźsa a
Gondozó Szolgálat telephelyein mfüödő
idősek klubjában biztosított nappali ellátás.
Az idősek klubjainak felsorolását a rendelet
1 . fiiggelék e tarta|mazza,

(2) Az idősek nappali ellátása és az ott
étkeztetés után ťĺzetendő térítési díjak
mértékét és összesét 3. melléklet
tartalmazza.

(3) KizźnőIag idősek nappali ellátás
szo|gá|tatás igénybevétele térítésmentes.

8. s (1) A szenvedélybetegek nappali
ellátása a Gonđozó Szolgálat 1084
Budapest, Mátyás tér 12.

4. s 4. $ (1) bekezdés c) pontja helyébe a
kĺivetkező rendelkezés lép:

,,Az az ahív knľú kerületi lakos, aki
háziorvosi igazolás szerint egészségi
állapota miatt átmenetileg vagł tartósan
nem képes biztosítani napi egyszeri meleg
ételt.',

szám a|atli telephelyen mfüödő ,,Mátyás
Klub'' belül biztosított nappali ellátás.
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(2) 
^ 

szenvedélybetegek nappali ellátása és
az oÍt étkezés utźn ťtzetęndő térítési díjak
mértékét és összegét 3. melléklet
tartalmazza.

(3) KízárőIag szenvedélybetegek nappali
ellátás szo|gá|tatás igénybevétele
téľítésmentes.

9. $ (1) Fogyatékos személyek nappali
ellátása a Gondozó Szo|gá|at |082
Budapest, Kisstáció u. 11. szźlm alatti
telephelyen múködő ,,Éftelmi Fo-
gyatékosok Napkĺizi otthona'' beltil
biztosított nappali ęllátás.

(2) Az értelmi fogyatékosok nappali
e||átása és az ott étkezés után fizetendő
térítési díjak mértékét és összegét 4.
melléklet tartaImazza.
(3) A VIII. kerületi lakó vagy taľtózkodási
hellyel nem ręndelkező éľtelmi
fogyatékosok nappali e|Iátását igénybe vevő
a (2) bekezdés szęľinti térítési díjon felül
2.000,- F tl nap l fő fi zetésre kĺjtelezett.

(4) Iłzaŕiag éľtelmi fogyatékosok nappali
ellátás szo|gźitatás igénybevétele
téľítésmentes.

10. s (1) Az átmeĺeti elhelyezést nyújtó
időskoruk gonđozőhźna a Gondozó
Szo|gáLat 1087 Budapest, Kerepesí tft 29la.
szám alatti telephelyen miĺködő
,,Ezüstfenyő Gondozóhtn,' be|i| biztosított
személyes gondoskodást nýjtó szakosított
ellátási forma.

(2) Az átmeneti elhelyezést nyujtó
időskoruak gonđozőháza ellátás után
fizetendő térítési díjak méľtékét és összegét
az 5 . męIIékJet tarta|mazza.

1 1. $ Az egyéb szolgáltatások után
fizetendo térítési dijak mértékét és összegét
a 6. mellékęt tarta|mazza.

12. $ E rendelet 2. s Q)-(4) bekezdésében
meghatálrozott szolgáltatások tekintetében
aZ intézményi térítési díjak összegét a
rendelet 2. fiiggelék e tartalmazza.
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13. $ (1) A személyi téľítési díjat a
Gondozó Szolgálat vezetője állapítj a meg.

(2) Ha az igérrybe vevő a személyi térítési
díj cisszegét vitatja, az intézméĺyvezető
írásbeli értesítésének kézhezvételétó|
számított nyolc napon belül a
Humánszolgáltatási Bizottsághoz fordulhat'
mely hatráľozatíal dönt a személyi térítési
összegéľől.

14. $ (1) A személyi térítési dij osszegét az
intézményvezeto csĺjkkentheti, illetve
elengedheti, amennyiben az igénybe vevő
jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt
indokolják.
(2) A személyi térítési díj összege 6
hónapra 50oÁ-ra csĺjkkenthętő, amennyiben
azigénybe vęvő időszakosan, vagy tartósan
létfenntartási gonddal kuzd', különösen ha
100.000,- Ft-ot meghaladó temetkezési
költsége meľĹilt fel, vagy bűncselekmény
źt\dozatźná váIt, vagy a kozuzemi
szol,gá|tatő által kiállított éves elszĺímolási
szźlrcia alapjźn a ťlzetési ktitelezettség
meghaladja az 50.000,- Ft-ot.

(3) A személyi térítési díj összege 6
hónapra elengedhető, amennyiben az
igénybe vevő létfenntaľtást veszélyeztető
rendkívüli éIethe|yzetbe került, kültinösen
ha elemi kár érte, vagy a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos kötelezettsége
miatt lakhatásában v eszé|yeztetett helyzetbe
kerĹilt, vagy akőrhazi kezelés iďőszaka a3
hónapot meghaladja.

15. $ (1) A Gondoző Szo|gálatvezetője az
esetleges személyi térítési díjÍizetési
kĺitelezettség elmulasztásából szérmaző
díjhátra|éI<ról felévente tájékoztatást ad a
Humánszo |gáItatźsi B i zotts ágnak.

(2) A díjhátralék teljes vagy részleges
elengedéséről a díj ťlzętésérę kötelezett
kérelme aLapjźn a Gondozó Szo|gá|at
vezetőjének javasIatźlra a

5. $ 14. $ (1) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,A Gondozó Szolgálat telephely vezetőjének
javaslata, valamint ąz ellótásban ľészesülő
kérelme alapján a személyi térítési díj
osszegét a Gondozó Szolgálat vezetője
csökkentheti vagł elengedheti, amennyiben
az igénybe vevő jövedelmi és vagłoni
viszonyai ezt indokolj ák.',
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16. $ (1) Ez a ręnde|et 2011. május l-jén
lép hatályba, ľendelkezéseit a folyamatban
lévő eljaľásokban is alkalmazni kell.

(2) HatáIyátveszti az ,,oszirőzsa,, Gondoző
Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési
térítési díj fizetési ktjtelezettségérő| sző|ő
3I/2005. (VI.17.) <inkormányzati rendelet.
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eredeti rendelet mellékletei
1. sz. melléklet

ľnnÍľn'sl DÍJ nľxnzrBľns

jövedelem a|sőhatára
jövedelem felső
hatéra

személyi térítési
dij %-a

térítési díj l nap

0 30000 20

3000 I 40000 5% 35

40001 4f500 r0% 65

42501 45000 Is%ő 100

45001 47500 f0% 130

4750r s0000 2s% 165

50001 52500 30% 195

52501 55000 3s% f30

5500i 57500 40% 260

57 501 60000 45% f95

60001 6f500 s0% 330

62501 65000 55% 360

65001 67500 60% 395

67501 70000 6s% 4f5

70001 72500 70% 460

7250r 7s000 7s% 490

75001 77500 80% 5f5

77501 80000 85% 555

80001 82s00 90% 590

82501 85500 9s% 620

85501-től 100% 655
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eredeti rendelet mellékletei

2. melléklet

ľÉnÍľB sI DÍJ rĺĺzl SEGÍTsE GľrÚĺľÁs

jövedelem alsó határa
jövedelem felső
hatźna

személyi térítési dii %-
a

térítési dij l őra

0 30000 0% 0

30001 40000 5% 40

40001 4fs00 t0% 75

4fs01 45000 t5% ll5
4s001 47500 20% 150

47501 50000 fs% 190

5000 I 5f500 30% 230

52501 5s000 35% f65

55001 57500 40% 305

5750 I 60000 45% 340

60001 62500 s0% 380

6f501 65000 55% 420

65001 67s00 60% 455

67s01 70000 65% 495

70001 7f500 70% s30

7f501 75000 75% 570

75001 77500 80% 610

7750Í 80000 85% 645

80001 82s00 90% 685

82501 85500 95% 720

85501{ől 100% 760
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eređeti rendelet mellékletei

3. melléklet

ľÉnÍľÉsl DÍJ IDoSEK n,s szľľĺvBuÉĺ,yľnľEGEK NAPPALI
ELLÁTÁ s ĺ É:ľl<nzÉ s sBr-

jövedelem alsó
hatfua

jövedelem felső
hatáta

személyi
téľítési đíj %-a

térítési đíj lnap

0 30000 15

30001 40000 5% 35

40001 42500 r0% 65

42s01 4s000 r5% 100

45001 47500 20% 130

47501 50000 25% 165

s0001 52s00 30% 19s

5f501 55000 35% 230

55001 57500 40% 260

57501 60000 45% 295

60001 62s00 s0% 330

6250r 65000 55% 360

65001 67s00 60% 395

67501 70000 6s% 425

70001 72500 70% 460

72501 75000 75% 490

7s001 77500 80% 525

7750r 80000 8s% 555

80001 82500 90% 590

82501 85s00 9s% 620

85501-től 100% 655
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eredeti ľendelet mellékletei

4. melléklet

BRrnr,vrl FocYAľÉxosox NAPKOZI oTTHONA NAPPALI ELLÁľÁsa.
nľxnznssľr,

jovedelem alsó
határa

jövedelem
felső határa

személyi
térítési đíj %-a

térítési díj
Ft / ebéd

térítési
đíj Ft l
ľeggeli

0 30000 0% 0 0

30001 40000 5% 35 10

40001 42s00 r0% 65 20

4250r 45000 r5% 100 30

45001 47s00 20% 130 40

47501 50000 25% 16s 50

50001 s2500 30% 195 60

5250r s5000 3s% f30 70

ss00l 57500 40% 260 80

57501 60000 4s% 295 90

60001 62500 50% 330 100

62501 6s000 5s% 360 t10

65001 67500 60% 395 120

67sjr 70000 65% 42s 130

70001 72500 70% 460 140

72s0r 75000 75% 490 150

75001 77500 80% 525 160

7750r 80000 85% 555 170

80001 82500 90% 590 180

82501 85500 9s% 620 190

85501-től rc0% 655 198
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eľedeti rendelet mellékletei

5. melléklet

ľrnÍrrsl DÍJ EZÜsTFENYo GoNDoZ orĺĺz

jävedelem
a|só hatáľa

jĺivedelem
felső hatáľa

térítési díj Ft
/nap

távolléti díj
max. 2 hónap
távollét esetén

távolléti díj 2
hónapot
meghaladó kórhźui
kezelés miatti
távollét esetén

távolléti díj 2
hónapot
meghaladó távollét
esetén, minden
más esetben

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

0 30000 0 0 0 0

30001 3f500 600 tf0 240 360

32501 35000 650 130 260 390

35001 40000 700 140 280 420

40001 42s00 800 160 3f0 480

4250r 4s000 850 t70 340 510

45001 47s00 900 180 360 s40

4750r 50000 950 190 380 570

s0001 52500 1000 f00 400 600

52501 s5000 1050 2r0 420 630

55001 57500 I 100 ffu 440 660

57501 60000 1 150 f30 460 690

60001 62s00 r200 240 480 720

62501 65000 rfs0 f50 500 750

6s001 67500 1300 f60 sf0 780

67s01 70000 1350 270 540 810

70001 7fs00 1400 280 560 840

72501 75000 1450 f90 580 870

7s001 80000 1500 300 600 900

80001 85500 1600 320 640 960

8550l -től 171o-tól 340-tol 685-től 1025-tol
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eredęti rendelet mellékletei
6. melléklet

EGYEB sZoLGÁLTATÁsoK UTÁN FIZETENDo ľÉnÍľÉsl DÍJAK

egy lŕĺre juti
jtivedelem

alsó és felső
határa{Ft

fodľász

Fťóľa

pedikűľ

Ft/alkalom

gyogy-

masszőľ

Fťalkalom

gyógy.

toľna

Fťalkalom

0-30.000 0 0 0 0

30.001-40.000 0 50 50 60

40.001-42.500 0 95 100 115

42.501-45.000 0 145 150 175

45.001-47.500 0 195 200 f30

47.s01-s0.000 0 240 f50 290

50.00r-s2.s00 0 290 300 345

52.501-ss.000 0 340 350 405

55.001-57.500 0 385 400 460

57.501-60.000 0 435 450 5f0

60.001-62.s00 0 485 500 575

62.501-6s.000 0 530 550 63s

65.001-67.500 0 580 600 695

67.501-70.000 0 625 6s0 750

70.001-72.500 0 675 700 810

72.s0r-75.000 0 7f5 750 865

7s.00r-77.500 0 770 800 9f5

77.501-80.000 0 8f0 850 980

80.001-82.500 0 870 900 1040

82.501-8s.s00 0 915 950 1095

85'501-től 0 96s 1000 1 155

A fodrász, pedikíĺr' győgy masszás, gyógytoľna szo|gá|tatźst aházi segítségnýjtást, nappali ellátást és

az átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodrász, pedikűr, győgy masszás,
gyógýorna szolgáltatást igénybe vevő ellátott a táb|ázatban meghatározotÍ személyi térítési díj
megfizetésére kötelezett, függetlenü| az igénybevétel helyszínétől.

A győgy masszás kezelés idotartama alkalmanként2D- í perc.

A gyógýornakezelés időtatama - a beteg źi|apotátő| fiiggően - f0-45 perc.

A csoportos gyógytorna szo|gá|tatás térítésmentesen vehető igénybe (csoport |étszttma minimum: 10 fő)
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