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I. EIőzmények

A személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kcitelę-
zettségró| sző|ő 2Il2011. (N.12.) önkormányzati ręndę|et (továbbiakban: a Rendelet) szabá-
|yozza a Budapest Józsefuaľosi onkormźĺnyzat fenntartásában mfüödő Józsefuaľosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) á|ta| az időseknek nýjtott szo|gźl|tatásokat:

- személyes gondoskodást nyujtó szociális a|apszolgáItatásokat (étkeztetés,házi segítség-
nýjtás, jelzőrendszereshźzi segítségnyújtás, nappali e|Iźltáslidőskoruak, szenvedélybe-
tegek, fogyatékosok nappali ellátás)

- személyes gondoskodást nyrijtó szakosított ęllátási formákat (átmeneti elhelyezést nyúj-
tó idő skoruak gondozóháza)

- egyéb szo|gźitatásokat (gyógytotna, gyógymasszőr, fodrász. pediktir)
igénybe vevő ellátottak térítési díj fizetési kötelezettségét.

A téľítési díjak utoljáľa a Képviselő-testület 2013.
felülvizsgálatra.

március 20' ĺapján taľtott ülésén kertiltek
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il. A beteľjesztés indoka

A szociális igazgatásről és szociális ęllátásokĺól szóIó 1993. évi III. töľvény (továbbiakban:
Szt.) rogzíti a térítési díjak szabá|yait. Az intézményi térítési díj a szo|gáltatási ĺinköltség és a
központi kĺiltségvetésről szóló töľvényben biztosított tiĺmogatás egy fore jutó ĺĺsszegének,
támogato szolgá|tatás esetén a szo|gáItatási ĺinkĺjltség és szolgáItatźs külön jogszabźiy szeľinti
költségvetési támo gatásának külĺjnb<jzete.

A szolgáltatási tinkoltséget a tźrgyévre tęrvezett adatok alapjźľ', a téltgyév április l-jéig kell
megállapítani. A szo|gáltatási önköltség év közben egy alkalommal konigálható, ha aú. a
taľgyidőszaki folyamatok indokolj ák.

ilI. Tényállási adatok

Az Szt-ben megfogalmazott szabźiyok szerint a JSzSzGyK vezetője felülvizsgáltaa szo|gá|ta-
tási <inköltségeket, mely alapján meghatźnozásra keľültęk az intézményi térítési díjak ĺissze-
gei. A 20|4. évrę vonatkoző _ 20|4. évre tervezett adatok a|apján _ kiszámított intézményi
térítési díjak összegétaz alábbi táb|źnattarta|mazzaszolgá|tatásonként és telephelyenként.

Azintézményi térítési díjak az étkęńętés esetében 187,- Ft-al cs<jkkent. Jelentős vá|tozás,
hogy az étkęzés a nappali kluboktól ahtni segítségnyújtás és szociális étkezés szal<nai egysé-
géhez kerültek, me|y az egy adagravetített önköltségének csökkenését eredményezte.
A szenvedélybetegek nappali ellátása esetében minimális 13,- Ft-os emelkedés történt.
Ahazi segítségnyújtás vonatkozźsźlban kisebb emelkeđés (78'- Ft) figyelhető meg, melynek
oka, hogy ugyan a gondozottak |étszámában jelentős csökkenés nem mutatkozik, azonbaĺ a
látogatási szám csĺjkkent, az egy gondozottĺáI ęltöltött ídő az elmúlt ével<hez viszonyítva

sZoCIÁLIs szolcÁr.ľ,ł.ľÁsox
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szociális étkeztetés ebéd 1.059 -,- Ftlfólnap
reggeli: 209,- Ftlfo lnap

ebéd872-,-Ftlfőlnap
reggeli : f09,- Ftlfó lnap

hĺŁi segítségnýjtás |.399,- Ftlfólgondozási
őra

I.479'-FtJfő
lsondozźLsi őra

ie|zórendszeres házi sesítsésnvúitás 677,- Ft/készülék 578.- Ft/késztilék

szenvedélvbetesek naooali ellátása 592,-Ftlfolnap 605,-Ft/főlnap

fo svatékosok naooali ellátása 3 .67 6,- Ftlfł'lnap 3 .17 4,- Ft/folnap

5.839,- Ft/nap 5.560,- Ft/nap

idősek nappali
e|Iźtása

telephelvek:

Delei utca 34. 1.032,-Ftlfolnap 680,- Ft/főlnap

Baross utca 109. 1.038,- Ftlfőlnap 566,-Ftlfolnap

Mátvás tér 4. 1.070,- Ftlfólnap 693,-Ftlfolnap

[I. János PáIpápat& |7. 1.086,- Ftlfitlnap 847,-Ft/folnap

Víg utca 18. |.077,- Ft/főlĺap 67I,-Ftlfólnap



emelkedett, sok esetben ęgy gondozotthoz egy nap kétszer is kimegy a gondozónő. A látoga-
tási szám csökkenése a noľmatíva mutatószámainak cs<jkkentését eredményezte 60-rő| 55-re,
mely bevételkiesést jelent (éves szinten 725.000,- Ft).

Az idősek nappali klubjai esetében a20|4. évre tervezett adatok alapjarl a nappali ellátások
ĺisszegei csökkentek, melynek oka, hogy a nappali ellátások költségszámításából az étkezés
kĺĺltségei kikerültek. Ez az elmúlt években gondot okozott, tekintettel aĺra, hogy az idősek
nappali e||átźsa keretében számolt étkezési költségek nem voltak aľányban a házi segítség-
nffitás keľetében nyújtott étkezés kĺiltségeivel (nappali e.llátás keretében szĺámolt étkezési
költség 499,-Ft volt).2013' évben az idősek nappali ellátása és étkezés egyiittes összege a
telephelyeken átlagosan 1.560,- Ft volt. A20I4. évben az étkezés költségei teljes egészében a
hazi segítségnffitáshoz keľültek (862,- Ft), mely a|apján az idősek nappali e||átása és étkezés
együttes összege a telephelyeken átlagosan 1.530,- Ft.

A szolgáltatások 20|4. évľe vonatkoző intézményi térítési díjainak <isszegét (2014. év adatai
alapján) a Rendelęt 2. fiiggeléketartalmazza.
Az Sn. ľendelkezései alapjan a fenntartó az inténnényi térítési dijat a fentiekben kiszámított
és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatźrozhatja. A fizetendo intéz-
ményi térítési díjak összegét a Rendelęt 1-6. mellékletei hatźltozzźkmeg.

A személyi téľítési díj a kotelezett á|tal ťlzetendő térítési díj, mely nem haladhatja meg az
intézményi térítési díj ĺisszegét. A személyi téfítéSi díj összegét - a Rendelet 1-6. melléklętei
a|apjáĺ - a szo|gźitatást igénybe vevő személy ľendszeres havi jövedelmének, kiskoru igénybe
vevő esetén a család egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének figyelembe vételéve| az in-
tézményvezető konkrét összegben á||apitja meg. A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt
az ellźĺottat, aki jövedelęmmel nem rendelkezik.

1. Szociális étkeztetés

A Gazdasági, Keľületfejlesztési és Kĺizbeszerzési Bizottság 60612008. (04.22.) szźtmű, dĺjnté.
se alapján aSzo|gá|at 2008. 05. 05. napjától hatźrozat|an időre szóló vállalkozási szerződést
kötött a SoDEXo Magyaľoľszág Kft.-ve| a szociźlis étkeztetés, mint kötelezően ellátandó
szociális a|apszolgźitatás ę||átásfu a.

A vállalkozási szerzőđés 4. szźlmu melléklete, atźtrgyaIási jegyzőkönyv 2. pontjatartalmazza
az éves áremelés lehetőségét, mely szerint az źremę|és méľtéke maximum a KSH eloző 12

havi fogyasztói áľindexe'

2014. évĺ adatok

A KSH adatai a|apjarl a 2073. évben az infláciő mértéke l,7o/o, a SoDEXo Kft. ezen adatok
figyelembe vételével úgy döntött, hogy a szeľződésben foglalt aremęléssęl20|4. évben nem
kívan éIru, aszo|gtitatźls díjai a2014. évben vá|tozat|anok maľadnak.

ItaA |ás díiai (szocj Lálĺs étkeztetés) 2012. . 2013.. 201
Etkezési
típus

Nettó
eladdsi úr

2012.04.01-
tdl

Nettó el.
addsi dr

2013.04.01-
tdl

2014.04.01-
től vltltozat.

lan

AFA (27%)
tisszege
Ft/adag

2012.04.01-
től

AFA
tisszege
Ft/adag

2013.03.01-
tdl

2014.04.01-
tdl vlźltozat-

lan

Bľuttó el-
addsi dr
Ft/adag

2012.04.01-
től

Bľuttó
elaďdsi dr
Ft/adag

2013.04.01-
til,

2014.04.01-
től vlÍltozat-

lan

Tízorui 155,91 164.57 42.09 44.43 198 209

Ebéd 637,80 674,02 172.20 181"98 810 856

Uzsonna 162.20 r71,65 43,80 46,35 206 218



Az étkeztetés éves műkcjdési költsége |9I.997.007,- Ft a 20|4. évre igényelt költségvetési
támogatás 38.750.000,- Ft (700 fó), a két összeg külĺjnbözete I53.247 .007,- Ft. A külĺjnbözet
egy ellátottra vetített összege 872,- Ft. A költségvetési támogatás <isszege az előzo évekhez
hasonlóan az étkęztetés esetében 55.360,- Ftlfő (az év jelen esetben 25I ĺapot jelent, a hétvégi
ellátáshoz költségvetési támogatás nem igényelhető, az onkormźnyzat önként váIIaLt feladat-
ként biztosítja, a reggelivel egyutt). A ktlltségvetési tĺĺmogatźs a települési önkoľmĺínyzatot a
szociális étkeztetésben ellátottak szárla szeľint illeti meg. Az e||átottak szźlmának meghataro-
zása: az étkeztetésben részesülok naponta cjsszesített szárla oszťva 251-gye|, amely azt je|eĺti,
hogy amennyiben egy ellátott nem minden nap veszi igénybe az ellátást éves szinten nem
tekinthető egy egész főnek. Mindezek aIapjtn a2014 évte tęrvęzett ellátotti |étszźlm 700 fő.

Szociális étkeztetés adatainak összesítése a házi segítségnvújtás keretében:
2012. decembeľ 3|. napjźln616 fő ellátott
2013. év folyamán elltiásbakerült 305 fő
2013. év folyamán ellátásból kikeľĹilt 303 fő
2013. decembeľ 31. napján 618 fő
2013. év térítési díj bevétel: 28.608.450.-Ft
2013. év térítési díj hátralék: 1.169.930.-Ft

A személyi térítési díj cisszege nem haladhatja meg a szo|gźitatást igénybe vevő személy
rendszeres havi j tivedelmének 30%-át.

A JSzSzGyK vezetőjének szakmai javaslata a20I4. évben ťĺzetenđő térítési díjakkal kapcso-
latban azaIäbbi
- aflzetendo intézményi téľítési díjak jövedelemhataľát az <iľegségi nyugdíj mindenkoľi legki-
sebb összegéhez (elenleg 28.500,- Ft) viszonyítva kerüljön megállapításra, az e|óző évhez
képest minimális eltéréssel, az eltérés a jövedelemsávoknál +l- 40-50,- Ft-ot jelent, tekintetteI
nra,hogy az edđig konkrét tisszegben meghatáĺozott értékhatároko/o-ba soľolása forintľa pon-
tos összeget nem tud eredményezni,

Szociális étkezésben részesiilők megoszlása iövedelem szerint (fő) Ellátottak
számának
alakulása

(fő)28 500 Ft alatt
57
is

00OFt- 85 000 Ft-
is

114 000 Ft-
is 114 000 Ft fęlett

Januiír 288 96 83 46 96 609

Februaľ 308 105 84 48 74 619

Miĺrcíus 320 r07 85 49 61 622

Aprilis 35t r07 84 4',1 50 62s

Máius 33s t07 82 50 48 622

Június 342 r07 83 49 47 628

Jú1ius 329 100 83 50 44 606

Aususzťus 329 94 78 46 44 591

Szęptember 348 90 80 48 45 611

október 3s9 94 76 48 49 626

Novembeľ 357 91 75 45 52 620

December 360 89 75 4I 53 618



- a ťlzetendő intézményi térítési díj felső hatáĺa váItozat|anul 680,- Ft, melynek jcivedelmi
hatéra 95.001,- Ft helyett 94.906,- Ft,
- a jövedelemmel nem rendelkező igénybe vevők mellett, azonegyedülálló személyek is térí-
tésmęntesen vehessék igénybe a szolgźtltatást akinek jĺivedelme az oregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 100%-át nem ha|ađja meg (elenleg naponta 15'- Ft-ot fizetnek az
étkezésért)' havi szinten (21 napos igénybevétel esetén) egy fő esetében 315,- Ft bevétel ki-
esést jelent a20I3. évhez képest, megközelíto|eg az ellátottak 35-40%-át éľinti (megkoze|ítő-
leg245 fő), azonban ezen igénybe vevők ktizdęnek a legsúlyosabb anyagi és egyéb (egés-
zségügyi, lakhatási) nehézségekkel, mely indokolttá teszi a napi egyszeri étkezéshez valő
ho zzáfér ésfü b i zto s ítás át.

Az onkoľmźnyzat önként vállalt feladataként az étkeńetést népkonyha útjan is biĺosítja.
Jelenleg naponta 320 fő népkonyhai étkeztetése biĺosított a JSzSzGyK l086 Budapest, Mag-
dolna u. 43. szźtm a\atti telephelyén. Az Szt rendelkezései ételmében téľítésmentesen kęll
biztosítani a népkonyh ćn l.ľlrténó étkeztetést.

Az étkezési térítési díjakat a rendelet tewęzet 1. számú melléklete tarta|mazza.

2. HázÍ segítségnyúLjtás

Aházi segítségnyújtás keretében (legfeljebb napi 4 őrábar) kell gondoskodni azohő| az idős-
koľú személyekľől, pszichiátriai betegekről, egészségi állapotuk míattrászoruló személyekľől,
akik önmaguk ellátásźtra saját ęľőből nem képesek, róluk más nem gondoskodik és gondozási
szfüségletfü az intézményvezető á|tal megállapításľa keľül. A személyi térítési díj nem ha-
ladhatja meg a szol'gá|tatźlst igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének25%o-źÍ,haa
hrízi se gítsé gnýj tás mel l ett étkezést i s bizto sítan ak, 3 0%o- źLt,

Az ellźtottak számáĺa az onkoľmźnyzat munkanapokon biztosítja az e||átást, melyet külön
térítési díjfizetés mellett kiegészíthet a fođrász' pediktĺr, gyógytorna, győgymasszőr szolgálta-
tás (egyéb szo|gá|tatás), és a szociális étkezés akár héwégén is.

Ahazi segítségnffitás költségei (óradíja) a20|3. évhezképest (|.399,-Ft)20|4 évben emel-
kedtek (l.479,- Ft), melynek oka, hogy a költségvetési támogatás igénylésének mutatószána
(naponta összesített ellátottak szźlma osztva 25l) 60-rő1 55-re csökkent. Mindezek a|apjźn a
költségszámítás alapjźlt képezó tĺímogatás összege a 2013. évben 8.700.000,- Ft helyett 2014.
évben 7.975,000,-Ft.

A fizetendő személyi térítési dijat az óradíj és az ađott hónapban a lakáson gonđozźsra foľdĹ
tott idő (gondozónő munkanap|őja a|apjarl) szorzata alapjarl kell kiszĺámítani.

Aházi segítségnyújtás működési költsége 2014, évre 82.255.869,- Ft, a tźlrgyévre igényelt
költségvetési támogatás összege 7.975.000,- Ft, a két ĺisszeg külcjnbözete 74.280.869,- Ft, ez
a|apjźn egy ellátott gondozási őradíja |.479,- Ft, mely összeg képezi az intézményi térítési díj
órrínkénti összegét.

A házi seeítséenYúitás 2013 év adatai összefoglalva:
2013. év folyamán ellátásba kęnilt 73 fő
20|3. év folyamán ellátásból kikeľült 93 fő
2013. dęcember 31. napján II4 fő ellátott
Gondozási őrźlk szźlma 2I3 63,5
Léúo gatások sztnna: I27 9 |

Térítési đíj bevétel: 8.886.470.-Ft
Térítés díj hátralék: 278.800.-Ft



A JSzSzGyK vezetojének javaslata alapjźn az étkezésí térítési dijhoz hasonló (az eItérés +/.

40-50,- Ft) jövedelemhataľ figyelembe vételével a térítési díjak ĺisszegei a2013. éwel meg-
egyezoösszegbenkerĹilnénekmeghatźrozásta.
Aházi segítségnyújtás térítési díj mértékét és összegét a ľendelettewezet 2. mellékletę tar-
talmazza.

3 Je|zőrendszeresházisegítségnyújtás
A Képviselő-testĹilet 42|12013, (xI.20.) számí döntése alapján a je|zőrendszeres házi segít-
ségnyűjtás szolgäItatäst a JSzSzGyK 1087 .tsudapest, Keľepesi ilt,29lA. szźm a|atti telephe-
Iyén az,'Eziistfenyő'' Gondozőhźnban önként vállalt feladatként a 2014. évben továbbľa is
működteti.
Az Szt 2013. július 01. napjától hatályos módosítása a|apjźn a je|zőrendszęľes házi segítség-
nyújtás biaosítása állami feladat. A Szociális és Gyermekvédelmi FőigazgatőságróI szóló
31612012. (XI.13.) Koľm. rendelet alapjarl a je|zorenđszeres házi segítségnyújtást aFőígazga-
tőságbiztositjaaz Szt 91. $ (2) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével.
Mfüĺjdési költsége a20I4. évben 12.043.704,-Ft, aFóígazgatőság által megküldött szerzóđés
a|apján2014. évben összesen 1.788.012,- Ft szolgáltatási díjat biztosít a je|zőrenđszercshźľ;i
segítségnýjtás mfüödtetésére. A szolgáltatás <jsszesen 60 db késztilékkel kerül ellátásra,
melyből jelenleg 58 késztilék van kihelyezve. A je|zórendszeręs házi segítségnyújtás szolgá|-
tatás igénybevétele téľítésmentes.

4. Nappali ellátás

A keľiiletben az idősek, a szenvedélybetegek, valamint az értę|mi fogyatékosok nappali e||átá-
sa téľítésmentesen keľül biztosításra. Az e|lźÍottak számźra az onkoľmtnyzat munkanapokon
biztosítja az e|Iźńtlst, melyet külön térítési díjfizetés mellett kiegészíthet az egyéb szo|gáItatás,
és a szociális étkezés akár hétvégén is. A személyi téľítési díj nem haladhatja meg a szoIgźita-
tást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-źú. A VIII. keľületi lakó vagy
ĺartőzkodási hellyel nem ręndelkezó értelmi fogyatékosok nappali ellátást igénybe vevőknek,
étkezés térítéSi díj fizetési kĺjtelezettsége van a Rendeletben foglaltak aLapjźn. A keľülęten
kívĺili igénybe vevők után az ellátási szeľződésben foglaltak szerint meghattttozott szolgálta-
tási díjat ťlzętnekaszerzódő felek (más keľületi önkormányzatok).

Az,,oszirozsď'Gondoző Szo\gźiat beolvadásávaL a nappali ellátás és a keľetében nýjtott
étkeztetés műkcidési kĺĺltségszrímítása is átalakult. Az idősek nappali ellátása és keretében
nyújtott étkeztetés kciltségei kül<jn váltak. Az étkęztętés k<iltségeí a hźni segítségnyújtás és

szociális étkezés szakmai egységének címľendjében, míg a nappali ellátás költségei külön
sza\tnaĺ egységnéI kerültek betervezésľe. A költségszátĺitások mindezek alapjan pozitív
eľedméný hoztak a20|4 évľe vonatkozőarl, az idősęk nappali ellátáSanak mfüödési kĺiltségei
ésaszociális étkezés költségei lecsökkentęk. A szenvedélybetegek ésazérte|mi fogyatékosok
nappali ellátása esetében az étkezés k<iltségei nem tudtak külĺin válni' tekintettel arra,hogy a
költségvetési támogatás kül<jn az étkęzéste e két nappali ellátás esetében nincs meghatáĺozva,
viszont a tźlmogatás méľtéke magasabb, mint az idősek nappali e||źltása esetében. A nappali
ellátások költségvetési támogatásainak összegei a20|4. évben: idősek nappali ellátása esęté-

ben 109.000,-Ftlfőlév, szenvedélybetegek esetében 310.000,- Ftlfolév, fogyatékosok esetében
500.000,- Ftlfőlév.

20|4. évi műktidésĺ
költségek łisszesen költségvetési támoga.

tás
kiĺliinbiizet

idősek nanna|i ellátása 70.640.619"-Ft 27.250.000"- Ft (250 fő) 43.390.619.- Ft
szenvedélybetegek nappali
e|látása

23.099.051,- Ft 15.500.000'- Ft (50 fő) 7 .599.051,- Ft

éľte|mi fogyatékosok nappali
ellátása

25.933.980.- Ft 10.000.000'- Ft (20 fő) 15.933.980.- Ft
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A kęľület valamennyi nappali ellátást biĺosító irtézméĺye egész évben 100%-os kihasznált-
sággal mfüödik.

Az idősek és szenvedélybetegek nappali e|Iátása és az oilt étkezés után fizetendő téľítési díjak
mértékét és cisszegét a rendelet tęwezet 3. melléklete, az értelmi fogyatékosok esetében a 4.

mell éklete tarta|mazza.

Mivel a nappali ellátás térítésmentes' eÍTe vonatkozó módosítási javaslatot nem tett az intéz-
ményvezeto, az étkezéssel kapcsolatos javaslata az előteľjesztés 3. oldalán ismeľtetésľe keľtllt.

5. Áĺmeneti elhelyezěst nyújtó intézmény - Eziistfenyő Gondozlőhdz

Az iđősek gondozőhźzźtban azok az időskoruak, valamint 18. életévfüet betöltött beteg sze-
mélyek keľülhetnek ellátásra, akik ĺjnmagulaól betegségfü miatt vagy más okból otthonukban
időlegesen nem képesek gondoskodni, az elléĺtásta legfeljebb egy évig kerülhet soľ, mely
szfüség esetén további egy éwel meghosszabbítható. Az e||áthatő személyek szźlma:21 fő, a
20 13 . évben az intézmény 1 00%-os kihasználtsággal műkĺjdĺjtt.

Az ellátott á|ta| fizetendő személyi térítési díj összegét a gondozási napok szotzata eredmé-
nyezi. Ha az ellátott az iĺtézményi ellátást a hónap nem mindegyik napjĺín veszi igénybe,
akkor távolléti díjat kell ťlzętnie. Az el|átott személyi téľítési díja nem haladhada meg havi
jövedelménęk 60%o-źt.

Az idősek átmeneti otthonának 20|4. évi mfüodési kciltsége 64.541'.767,- Ft. A központi kĺilt-
ségvetésről szóló tĺirvényben foglaltak a|apján a Nemzetgazđaságí Miniszter źita| megáIlapi-
tott intézmény üzemeltetési tźlmogatás 20I 4 évben 21 .922.000,- Ft.
Az átmęneti elhelyezést nyújtó időskoruak gondozőhźna ellátás után ťlzetendő térítési díjak
mértékét és összegét a rendelet tervezet 5. melléklete tartaImazza, me|y a20I3. évben megha-
táĺozoÍt díjakkal minimális eltéľéssel (esetenként 20-30,- Ft) megegyező. Az eltérés oka, hogy
a j<ivedelemhataľok az öľegségi nyugdíj mindęnkori legkisebb összegének %o-os atányźtban
kerĹiltek meghatátozásľa, mely átváltások csekély eltérést eredményeztek.

A szemělyes gondoskodóst nyújtó elldtások igénybevétele, térí,tésí díj Jizetési kiitelezettség

A Rendelet módosítása vált szfüségessé a térítési díjak aktualízáIásźn fę|u| az alábbi okok
miatt:

- a Rendeletben a szolgá|tatást nyijtó intézmény elnevezése 2014. januaľ 01. napjától
Józsefuarosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ és telephelyei (előzőleg

,,oszítőzsď' Gondozó Szo|gźiat és telephelyei),
- a jelenleg hatályos rendeletben foglaltak a|apján azígénybe vevő részére megállapított

személyi térítési díjat a tárgyhőt követő hó utolsó munkanapjáig volt kĺjteles megfi-
zeĺłlj' a JSzSzGyK vezetőjének javaslata alapján a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások téľítési dijárő| szőIő 29ll993. (II.17.) Koľm. rendelet áIta| ny(Ątott
fe|hatalmazás a|apjtn2014. április 01. napjátó| a szo|gźtltatás igénybe vevő minden
hónap 5. napjáig, havonta előre k<jteles a ľészére megállapított személyi térítési díjat
megfizetni, ęz a rendelkezés minden a JSzSzGyK által nyújtott térítési díj köteles
szolgźitatás ara érvényes,

- a JSzSzGyk vezetőjének javaslatára a szociális étkeztetés esetében az e|őzetes kĺirnye-
zetlanulmtny készítése megszűnik, akomyezettanulmány a 2013. évben elsősoľban
azértkeru|t bevezetésre, mivel sok esetben a térítési díj hátľalékosok sok esetben nem
voltak eléľhetőek az á|tahlk megadott címen, tekintettel arua,hogy bevezetésľe keriil a
térítési díj előre fizętése a dijtartozások száma is viĺrhatóan jelentősen lecsökken, így
nem szük s é ge s az el ő zete s korny ezettanulmány l efo lytatás a,

- az étkeztetés szociális ľászorultsása kibővítésre keľül az alábbial<ka|:



. az az al<tiv koru keľiileti lakos helyett azon személy, aki hazioľvosi igazolás
szerint egészségi áIlapota miatt átmenetileg vagy taĺtósan nem képes biztosíta-
ni napi egyszeri meleg ételt,

. a kérelem benyújtását megelőzoen az állami foglalkoztatási szerwel legalább
haľom hónapig együttmfüĺidött helyett, aZ, aki a fogla|końatás elősegítéséľől
és a munkanélküliek el|źńásáĺőlr szőIő I99|. évi IV. törvény a|apján az áLIaĺní
foglalkoztatási szerv által álláskeľesőként nyilvántartott személy és nagykoru
családtagjai,

. aktív koruak ellátásában részestilő személy kiegésztil a nagykoru családtagok-
kal,

- a személyi térítési díj összegének 6 hónapra 50%o-ra csökkentésének lehetősége kiegé-
szal' azon személyek körével, akik esetében egészségi állapotuk romlása ezt indokolttá
tęszi,

Az elmúlt években a térítési díj hátralékosok száma és a kintlévőségek összegei elsősorban az
étkęztetés vonatkozásában emelkedő tendenciát mutatnak.

A kintlévőségek megsziintetése érdekébęn szükségessé vá|t a személyi téĺítési díjak befizetési
iitemezésének újragondolása. A személyes gonđoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
diiaÍőI szőIő 2911993. (II.|7.) Korm. rendelet 5. $ (3) bekezdése éľtelmében ha az önkoľ-
mźnyzat rendelete, illetve amegá||apodás eltéľően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat
az átmeneti elhelyezést nýjtó intézményeknél legfeljebb egy havi időtartamĺa előre, más
személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni.

A jelenleg hatályos rendelet éľtelmében az igénybe vevő a személyi térítési díjat a tźrgyhőt
követő hó utolsó munkanapjáig köteles megťlzetni. Amennyibenazę||źľtást igénybe vevő ťlzę-
tési kcitęlezettségét nem teljesítetre, az ellátás kül<jn felszólítás nélkül a téľítési díj rendezéséig
atźrgyhőt ktjvető második hónap első napjától sztineteltetésre került.
Javasolt, hogy a személyi térítési dij 2014. április 01. napjátólminden hónap 10. napjáig, ha-
vonta előre kerüljön megfizetésre, mely ręndelkezés minimálisľa szoľítaná ahátra|ékok kiala-
kulását. Azon igénybe vevők akik ťtzeté,si nehézségekkel küzdenek a Rendeletben foglaltak
alapjźtn az adott telephely szakmai vezetójéné| kérhetik a szemé|yi térítési díj 6 hónapra 50oÁ-
ra történő csökkentését, vagy elengedését, akeđvezményt az intézményvezető bíráIja el (ezen
lehetőség a gondozott ak számźna ez idáig is biĺosított volt).

Az onkoľmáĺyzat önként vállalt feladatként ktil<jn térítési díjfizetés (Rendelet 6. számú mel.
léklete) mellett biztosída a ťodrász, pedikrĺľ, gyógýorna, gyógymasszőr szolgá|tatásokat
(egyiittesen: egyéb szolgáltatások).
Az egyéb szo|gtitatások személyi térítési díj befizetésekből 2013. évben I.392.010,- Ft bevé-
tele keletkezett (ebből gyógymassz(5t 605.160,- Ft, gyógytoľna I95,745,-Ft) az onkormĺány-
zatnak. A gyógýoma és a győgymasszőr szolgáltatások tekintetében az igénybe vevők sztnna
az e|mi;Jt időszakban drasztikusan csökkent, amely ľendkívtil aggaszÍő, hiszen ezen szo|gá|ta-
tások sok gondozott egészségi állapotán javíthat. A JSzSzGyKvezetojének javaslata,hogy a
gyógytorna és gyógymasszőr szo|gáItatások a VIII. kęrületi lakó vagy 1zrtőzkodási hellyel
rendelkező igénybe vevők számźra térítésmentesen keľülj ön biztosításľa.
A gyógýorna éves műkĺidési kĺiltsége 2.216.615,- Ft, míg a győgymasszőr évęs szinten
4.0343.000,- Ft működtetési költséget jelent. A költségek a JSzSzGyK kĺiltségvetésében be-
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díitaľtozúso k alakulds a 2 0 l 0-2 0 l 3. év köztjtti időszakban
2010. év 2011.év 2012. év 2013. év

szociális étkezte.
tés

581.560,- Ft 1.229.7L2,-Bt 1.574.860,- Fr 1.169.930,- Fr

házi segítségnyúj-
tás

61.495.- Fr 279.027,-Ft 190.655.- Fr 278.800,- Ft



tervezésľe keľĹiltek.
A fodrász és pedikúr szolgźitatźtsok téľítési díjai a20|3. évhez hasonlóan kerültek meghataľo-
zásra.

Iv. A dłintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Az Szt rendelkezései figyelembe vételével az intézményi önk<iltségek felülvizsgźiata a|apjźn
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiról és a téľítési díj fizetési kötele-
zettségrő| sző|ő 2ll20l l. (N.12.) önkoľmlĺnyzati renđeletben meghatározott intézményi térĹ
tési díjak aktualizáIásra kerültek. Figyelembe véve az egyes szo|gźitatźtsok mfüodési kĺjltsé-
geit, valamint a szolgźtlitatas igénybe vevők é|ethe|yzetét a Rendeletben a térítési díjak össze-
gei a 20|3. évhez hasonló mértékben kerültek megállapítłĺsra.

A téľítési díj fizetési kötelezettségek részletszabá|yait az előterjesztés mellékletétképező ren-
delet teru ezet tarlalmazza.

v. A dtintés célja' pénzüg',i hatása

A JSzSzGyK által nyujtott és térítési díj köteles szolgáltatások mfüödési költségei az intéz-
mény költségvetésében beteľvezésľe keľültek. Tekintette| arta, hogy a térítési díjak ĺisszegei a
20|3. évhezhasonló méľtékben keriiltek betervezésre az onkormźnyzat20t4. évi kĺiltségve-
tésében, ezért a Rendelet módosítása kiil<in péĺ:ľ;ngyi fedezetet nem igényel. A gyógytoľna és
gyógymasszőr szo|gá|tatások kiiltségei szintén az intézmény költségvetésében beteľvezésre
keriiltek, az ellźttásoktérítésmentessé (kerületi lakó és taľtózkodási hellyel ľendelkező igénybe
vevők esetében) vá|ásabevétel kiesést jelent az onkormźnyzat szálmáta, Azonban a dijfizetési
kĺitelezettségek módjának megváltoztatásáva| (előre fizetés) minimálisra csĺikken a díjhátra-
lékok szźmaés <isszege az em|itett bevétel kiesés kompenzálható.

vI. Jogszabályikiiľnyezet

A Képviselő-testület hatĺĺsktjre Magyaľoľszág he|yi önkoľmrányzatairő| szőIő 20II. évi
CDooilX. tciľvény 42. s |. pontjában, valamint a szociális igazgatásről és szociális ellátá-
sokľól sző|ő 1993. évi III. törvény 62. s Q) bekezdésében, valamint a 92. $ (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében foglaltakon alapul.

Budapest, 2014. februar 20.

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából/i/

-/-. 7/? /
y'71./Ž

dr. Měszáľ Erika
a|jegyző

S\r{^ qjC,)
Sántha Pétemé
alpolgĺíľmester



teÍvezet
Budapest Főváľos v[il. keľĺilet Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselő.testületének

........12014. (........) önkoľmányzatĺ rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szocĺálÍs ellátások foľmáiról és a téľítési díj fizetési
kiitelezettségről szóiő 2112011. (N.12.) iinkoľmányzati rendelet módosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormáĺyzat Képviselő-testülete az Ä|aptor-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatarozottfę|adatkörében e|jźrva, a szociális igazgatźsrőI
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. töľvény 62. s Q) bekezdésében, valamint a92. $
(l) bekezdés a) pontjában,92, $ (2) bekezdésében kapott fe|hatalmazás alapjan a kĺĺvetkező-
ket rendeli el:

1. $ A személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások foľmáiról és a térítési díj fizetés
kötelezettségľől szóló 2Ilf0I1. (N.12.) ĺinkoľmanyzatirenđe|et (atovábbiakban: Rendelet) 2.

$ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2. s Q) A rendelet hatólya kiterjed a Budapest Józsefvárosi onlarmányzat fenntartásában
működő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermeuóléti Központ, 108l Budapest, Nép-
színház u' 22. (a továbbiakban: JSzSzGyK) által nyújtou

a) a személyes gondosladást nyújtó szociólis alapszolgáltatásolcra,
b) a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátósiformára,
c) egéb szolgáltatásolľa,

és ezen szolgáltatásokat igénybe vevő ellátottak térítési díj fizetési kôtelezettségére.,'

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

,,(2) Az ellátás iránti írósbeli kérelmet az ellátást igénybe vevő jôvedelemigazolásávąl és va-
glonnyilatkozatávąl a JSzSzGyK _ Házi segítségnyújtás és Szociális étlrpztetés szakrnai egłsé-
gében (1089 Budapest, orczy út 41.) lcell benyújtani, Nappali ellátós és dtmeneti elhelyezés
esetén a szolgóltatást nyújtó intézmény vezetőjénél kell írósban kezdeményezni az elldtást.
Házi segítségnyújtás igénylése esetén a JSzSzGyK kóteles környezettanulmányt végezni.''

3. $ A Rendelet 3. $ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Az ellótóst igénybe vevő az általa fizetendő konlcrét ôsszegben megállapított személyi
térítési díjat minden hónap 5. napjóig, havonta előre köteles megftzetni a szolgáltatás meg-
Irezdéselcor megkarctt mególlapodás alapján. Az ellátást igénybe vevő az ellátós megszünteté-
sét vagł szüneteltetését kżteles haladéktalanul kérelmezni a JSzSzGyK adott szolgáltatást
nyúj tó sząlcĺnai egłsé g telephelyén.,,

4. $ Ą Rendelet 4. $ (1) bekezdése helyébe a ktĺvetkező rendelkezés lép:

,, (I) Etkeztetés szempontjĺźból szociálisan rászorult az aki
a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szeľint saját jogú nyugellátásban

ľészesĹil,
b) megváItozott munkaképességű,
c) a háziorvosi igazolás szerint egésnégi állapota miatt dtmenetileg vagł tartósan nem

képes biztosítant a napi egłszeri meleg ételt,
d) súlyos an fogłatéIrns,
e) pszichiátriaibeteg,
fl afoglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellĺźtásóról szóló 1991. évi IV. tör-

vény alapjón az állami foglalkoztatási szerv ákal óllĺźskeresőként nyilvántartott és
ezen személyek nagłkorú családtagj ai,

Đ aktív korúak ellátósában részesülő és nagłkorú családtagjai,
h) időskorúak járadélaźban részesül. ''
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5. $ A Rendelet 7. $ (1) bekezdése helyébe a követkęző rendelkezés lép:
,,(1)Az idősek nappali ellátása a JSzSzGyk telephelyein működő idősek klubjában biztosított
nappali ellátás. Az idősek klubjainakfelsorolósát a ľendelet I. fi;ggeléke tartalmozzą.',

6. $ A Rendelet 8' $ (1) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:
,,(]) A szenvedélybetegeknappali ellótósą aJSzSzGyK I084 Budapest, Mótyás tér ]2. szám
alatti telephel1len miĺkĺ)dő ,,McÍ5lcis Klubon,' beIüI biztosított nappali ellcitás.,'

7. $ A Rendelet 9. $ (1) bekezdése helyébe a kcivetkęző ľendelkezés lép:
,,(I) Fogyatékns személyek nappali ellátása a JSzSzGyK 1082 Budapest, Kisstáció u. ]].
szám alatti telephelyen műkadő ,,Ertelmi Foglatékosok Napkozi otthonón'' belijl biztosított
nappali ellátás.,'

8.$ A Rendelet 9. $ (3) bękęzdésę helyébe a követkęző rendelkezés lép:

,, (3) A VIII. kerüIeti lakó vagl tartózkodósi hellyel nem rendelkező értelmi fog,,atékosok nap-
pali ellĺźtását igénybe vevő a (2) bekezdésben meghatározott térítési díj fizetésére lrótelezett. A
szolgáltatásért az igénybe vevő lakó vagł tartózkođdsi helye szerinti települési onkormányzat
az ellótási szerződésben meghatározott szolgóltatási díjat fizet.',

9.$ A Rendelet 10. $ (1) bekezđése helyébe a kĺjvetkező ľendelkezés lép:
(]) Az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza a JSzSzGyK l087 Budapest, Ke-
repesi út 29/A. szám alatti telephelyen műkÓdő ,,Ezüstfenyő Gondozóhdzón,' belĺjl biztosított
személyes gondos kodóst nyúj tó s zako s ított ellátási forma.,,

10. $ A Rendelet 13. $ (1) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(1) A személyi térítési đíjat a JSzSzGyK adott szolgáltatást nyujtó sza|<ĺrlai egység vezetője
ź.J|apítja meg.''

11. $ A Rendelet 13. s (2)bekezđése helyébe a kövętkező rendelkezés lép:

,, (2) Ha az igénybe vevő a személyi térítési díj asszegét vitatja, a sząlcrnai vezető írásbeli érte-
sítésének kézhenételétől szdmított nyolc napon belĺłl a Képviselő-testület humánszolgáltatási
hatáskoreit głakorló Bizottságához fordulhat, mely határozattal dant a személyi térítési díj
ĺ)sszegłźről.,'

12. $ A Rendelet 14. $ (1) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,, (]) A JSzSzGyK adott szolgáltatást nyújtó szakľnai egység vezetőjének javaslata, valamint az
ellátásban részesülő kerelme alapján a személyi térítési díj osszegét a JSzSzGyK intézményve-
zetője csÓkkentheti vagy elengedheti, amennyiben az igénybe vevő jÓvedelmi és vagyoni vi-
szonyai ezt indokolják, ''

13. $ A Rendelet 14. $ (2)bekezđése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A személyi térítési díj ôsszege 6 hónapra 50oń-ra csökkenthető, amennyiben az igénybe
vevőidőszakosan, vagł tartósan létfenntartási gonddal küzd, (küIonösen ha ]00.000,- Frot
meghaladó temetkezési koltsége merült fel, vagl bűncselelvnény áldozatává vált, vagł a kÓz-
üzemi szolgáltató által kiállított éves elszámolĺźsi számla alapján a fizetési kÓtelezettség meg-
haladja az 50.000,- Ft-ot), vąlamint egészségi állapotának romlásą miatt. ''

14. $ A Rendelet 15. $ (1) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,, (]) A JSzSzGyK adott szolgáltatást nyújtó szakľnai egységének vezetője az esetleges szeméIyi
térítési dffizetési kötelezettség elmulasztósából származó díjhátralélcról negyedévente tójé-
koztatást ad a Képviselő-testület humánszolgáltatósi hatásköreit g,,akorló Bizottságának.,'
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15. $ A Rendelet 1-6. mellélete helyébe e ľendelet 1-6. melléklete lép.

16. Ez a rendelet 2014. ápľilis 1. napjĺĺn |éphatźiyba.

Budapest, 2014. március .......

Rimĺĺn Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester
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1. melléklet ..'..' /2014. (.....) ankormányzati rendelethez

FIZETENDo IľľÉzľĺÉľyr rnnÍľnsl DÍJ Éľxnzľľľrs

jövedelem alsó hatĺíľď
öregségi nyugdíj minden-
koľi legkisebb <isszegének

oÁ-a

j övedolem felső hatĺíľď
öľegségi nyugdíj min.
denkori legkisebb ĺĺsz-

szęsének%o-a téľítési díi %-a térítési díi l nap

0 0 0 0

0
egyedülállók esetében

r00% 0 0

egyedülállók esetén

100% felett

egyedülállók esetében

r06% 2.5 t5

családos esetén

0 % felett

családos esetén

1,06%-is, )5 15

1060Á fe|ett 140%-is. 5 35

l40Yo fęIętt 160%-is 7"5 50

I60YofeLett 175%-is 10 70

I75%o fę|ętt |93%o-ís 15 100

I93o/o felett 203%o-iu f0 135

203Yo felett 21DYo-is 25 r70

2IIoÁ felett 220%-ís 30 f0s

2200Á feIett 228%-is 35 240

228Yo felett 237Yo-is 40 270

237Yo felett 245%o-is 45 305

245%o felett 253%o-ís 50 340

253Yo feletl 2620Á-ip 55 375

262%o felett 27Z%o-ie 60 410

2720Á fe|ett 280%-is 65 440

280Yo felett 289%-is 70 475

2890Á felett 298%o-ís 75 510

298%o felett 307%-is 80 545

3070Á fe]'ett 3lSYo-is 85 s80

3I5Yo felett 324%o-iu 90 610

324%o felett 333%-is 95 645

3330Á fęIett 100 680
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2. melléklet ...... /20]4. (,...') ankormányzati rendelethez

FIZETENDo IľľnzMEI.m ľnnÍľB sI DÍJ lď.Äzl SEGÍTsÉGN'ĺrÚĺľÁs

jövedelem olsó hatáľď
tiregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének

oÁ-a

jövedelem felső hataľď
öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ösz-

szesénekyo-a térítési díi %o-a térítési díi lnap

0 0 0 0

0 %ofęIętt I06%-ís )s 20

I06Yo fę|ett I40%-ís. 5 40

1.40o/o felett 17S%o-is 10 80

175%o felett I93%o-ís 15 r20

I93oÁ felett 203Yo-is. 20 160

203Yo felett 210%-is f5 200

2ll%o fe|ętt 220%-is 30 235

2200Á felett 228%-is 35 275

228%o fę|ett 237%o-is 40 315

2370Á felett 245oÁ-is 45 355

245%o felett 254%o-is 50 39s

253%o felett 262%o-ís. 55 435

262Yo felett f72%o-iu 60 475

2720Á feIett 280Yo-is 65 515

2800Á fe|ett 289%-is 70 555

289%o fe|ętt 29ľ%-is. 75 595

298%o felett 307%-ís' 80 630

307%o felett 315%-is 85 670

3I5oÁ fe|ett 324oÁ.is 90 710

324%o ťelett 333%-ís 9s 750

3330Á ťe|ett 100 790
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3. melléklet ... ... /2 0 1 4. ( .'. ..) Ónkormónyzati r endelethez

IDOSEK És szľrĺrrynnr,yľnľEcEK NAPPALI uÁľÁsÁľa.ľ
nÉsznsÜlor ÉrxľzÉsl FIZETENDo INTEZMENYI TÉRÍTESI oÍĺĺ.

jövedelem aIsőhatfua/
c}regségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének

Yo-a

j övedelem feIső határa]
öregségi nyugdíj min.
denkori legkisebb tisz-

szesénekyo-a téľítési đii %-a térítési dii l nap

0 0 0 0

0
egyedülállók esetében

r00% 0 0

egyedülállók esetén

100% felett

egyedülállók esetében

r06% )5 15

családos esetén

0 Yo fę|ętt

családos esetén

106%-is )s 15

1060Á felett 140%-is 5 35

140%o felett 160%-ts 7,5 50

160%ofelett 175%-is 10 70

I75oÁ felett 193%-is 15 100

193%o felett 203%-is, f0 135

2030Á felett 210%-ís 25 170

211%o felett 220%o-is 30 205

2200Á felett 228%-ís 35 240

228%o felett 237%o-is 40 f70

2370Á fe|ett 245%-ie 45 305

2450Á fe|ett 254%-ie 50 340

253%o felett 262%-is 55 375

262Yo felett 27Z%-is 60 4r0

2720Á fe|ett 2800Á-is 65 440

2800Á fe|ett 289%-ís 70 415

289Yo felett f9\%o-is 75 510

2980Á felett 307%-is 80 545

3070Á felett 315%-is 85 580

3|5oÁ fe|ett 324%-is 90 610

3240Á fe|ett 333%-is 95 645

333Yo felett 100 680
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4. melléklet ....., /20]4. ('....) t)nkormányzati ľendelethez

nnľnr-ľu FoGYATÉxosor NAPKOZI oTTHoNA
NAPPALI u,ÁľÁsÁľAN RE SzEstilox FIZETENDo rľľÉzľĺÉľyĺ

ÉľrnznsI ľnnÍľnsl DÍJA

j ĺivedelem a|ső határ al
t!ľegségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének

%o-a

j övedelem felső hattr al
<iregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ösz-

szesénekoÁ.a téľítési díi%-a téľítési dii lnap

0 0 0 0

0
egyedtilállók esetében

r00% 0 0

egyedülállók esetén

100% felętt

egyedülállók ęsetében

106% )5 15

családos esetén

0 Yo felett

családos esetén

106%o-is. 2.5 15

I06Yo fę|ętt |40%o-ís 5 J)

I40oÁ fe|ett I60%-ís ,)" 50

I60oÁfelett 175oÁ-is 10 70

I75oÁ feIett 193Yo-is. 15 100

193%o felett 203%-is. 20 135

2030Á fe|ett 21}%-is 25 170

21'IYo fę|ętt 220Yo-is 30 205

220%;o felett 2280Á-is 35 240

228%o felett 237oÁ-is 40 270

237o/o felett 245%-ie 45 305

2450Á felett 254Yo-is 50 340

253%o felett f62%-is. 55 375

262%o felett 27ZoÁ-ís' 60 410

272%o fę|ett 280%o-is 65 440

2800Á felett f89%-is 70 475

2890Á felett 298%o-is 75 510

298%o feletl 307%o-is 80 545

307Yo felett 315%-is 85 s80

3I5o/o felett 324o/o-ís. 90 610

324%o felett 333%-is. 95 64s

333o/o fe|etÍ. 100 680
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5. melléklet ..,.., /2014, ('.'..) onkormányzati rendelethez

EZtjsTFEI\rYo GoNDoZ ollĺz FIZETENuo ĺľľnzľĺÉľyI ľnnÍľasl
DIJAK

jĺivedelenr
alsőhatára/
az ĺiľegségi

nyugdrj
mindenkori
legkisebb

összegének
oÁ-a

jĺivedelem
felső lratá-
ral az oreg-
ségi nyug-
díj min-
denkori

legkisebb
összegének

%o-a

térítési đíj
Ft / nap

távolléti díj
max.2hő-
nap távollét

esetén

távol|éti díj 2
hónapot megha-
ladó kórhazi ke-
zelés miattitá-
vollét esetén

távo||étí díj 2
hónapot megha-
ladó távollét ese-
tén, minden más

esetben

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

0 106%o-ip 0 0 0 0

1060Á fe|ett lI4%-is 600 120 240 360

I|4%o felętt t24%-ís 6s0 130 260 390

I24oÁ felett 140%-is 700 140 280 420

140%o felett 149%-is 800 160 320 480

I49o/o felett 158%-is 850 170 340 510

158% felett I67o/o-is 900 180 360 540

167%o felett I75Yo-is 950 190 380 570

I75oÁ felett I84Yo-is 1000 200 400 600

|84oÁ fęIętt 193%-is 1050 210 420 630

193%o felett 203%-is. I 100 220 440 660

203%o felett 2|DoÁ-is 1 150 230 460 690

210%o felett 2200Á-is r200 240 480 720

2200Á feletĹ 228%o-is r250 250 500 750

f28%o feletl 237o/o-is 1300 260 s20 780

237Yo felett 245%o-ís 1350 f70 540 810

245Yo felett 254%-is 1400 280 560 840

254o/o felett 262%-is 1450 f90 580 870

2620Á fe|ett 280%-is 1500 300 600 900

280%o fęIętt. 299%-is 1600 320 640 960

2990Á felett ITIO 340 685 t02s
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egy főľe jutó jtivedelem

a|só és felső határa[Ftl az
tiľegségi nyugdíj min.

denkori legkisebb ässze-
séneko/".a

térítési
díi oÁ-a

ł

fodľász

Ftlőra

pedikíĺľ

Ft/alkalom

gt/ogy-

masszőľ

ľ.t/alkalom

gyogy-

toľna

ľ.t/alkalom

0-106%-is 0 0 0 0 0

106% felett 140%o-is )5 25 25 25 30

I40% felętt l75%o-ís 5 50 50 50 65

175% fe|ett 193%o-ís 10 105 105 105 r25

193% fę|ętt2l0o/o-is 15 160 160 160 190

210% feIettZZ8%o-is 20 210 210 210 2s0

228% fe|ettL41oÁ-ís 25 265 265 265 315

245% fe|ettfý3oÁ-ip 30 315 315 315 380

253% fe|ętt260Yo-is 35 370 370 370 440

260% felett26TYo-iz 40 420 420 420 505

268% felett266Yo-iz 45 475 475 475 565

266% fe|ett}&}oÁ-is 50 530 s30 530 630

280% fe|ętt}8&Yo-is 55 s80 580 s80 695

288% fe|ett295oÁ-ís 60 63s 635 635 755

295% fę|ętt302oÁ-is 65 685 68s 68s 820

302% felett 3lŻYo-ip 70 740 740 740 880

312% felett 322%o-is 75 790 790 790 945

322% felett333oÁ-is 80 84s 84s 845 1010

333% fęIętt344%o-is 85 895 89s 895 1070

344% felett 354Yo-is 90 9s0 950 950 I 13s

354% felett35To/o-is 95 1000 1000 1000 1 195

357 %o fęIetĹ r00 1055 1055 1055 1260

6. melléklet .....' /2014. (.....) Ónkormónyzati rendelethez

EGYEB SZoLGÁLTATÁSOK UTÁN FIZETENDo ľn'nÍľÉsr nÍĺa.r

A fodrász, pediktĺľ' gyógymasszás, győgytoľna szolgáItatást aházi segítségnýjtást, nappali
ellátást és az źúmeneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodľász, pedikriľ,
szol,géĺItatást igénybe vevő ęllátott a tźĺb|ázatban meghatáĺozott térítési díj megfizetésére kĺjte-
|ezett, fliggetlenü| azigéĺybevétel helyszínétől. A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuĺíro-
si onkormányzatkozigazgatási területén é1ő, ott lakó- vagy tartőzkodási hellyel rendelkező
házi segítségnyújtást, nappali ęllátást és az átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak a
gyógymasszázs és gyógýorna szolgáItatźtst téľítésmentęsen vehetik igénybe, egyéb esetben a
táb|azatbanmeghatározott térítési díj megfizetésére kötelezett. Afodrászat esetében aszo|gáI-
tatás időtartama: férfi hajvźęás fé| őra, női hajvágás+szźtrítás l óra, festés 1 óra (a sziikséges
kellékeket az elIátottnak kell megvásaľolnia), dauer I,5 őra (a szükséges kellékeket az e|Iá-
tottnak kell megvásárolnia)A gyógy masszás kezelés időtartama alkalmanként 20-45 peľc. A
gyógýornakezelés iđőtartama - a beteg á||apotátő| fiiggően - 20-45 perc.
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Indokolás

A módosító rendelet a kcjvetkezők szerint vźitońat a szeméIyes gondoskodást nyujtó szociális
ellátások formáiról és a térítési díj ťtzetési kĺjtelezettségről szőIő 2Il2011. (IV.12.) önkor-
mźny zati rendel et j e lenle gi szab á|y ain.

az 1. $-hoz

A módosítás indoka, hogy az,,Oszirőzsď'Gondozó Szolgálat 2Ot4. januźr 01. napjától beol-
vadással egyesült a Jőzsefvźnosi Családsegítő és Gyermekjóléti K<izponttal. A beolvadó in-
tézméĺy 2013. december 3I. napjáva| megsziínt, általiínos jogutódja a Jőzsefvźtosi Családse-
gítő és Gyeľmekjóléti Központ, melynek neve fI7Ł.januaľ 01. napjátó| Jőzsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekj óléti K<izpont.

a2. $-hoz

A módosítás indoka megegyezik a 1. $.ban foglaltakéva|,2014. januźr 01. napjátóI az ę||źtá-
sok iľánti kérelmeket az adoIt szoIgá|tatás telephelye szerinti szakmai vezetőné| kell benyuj-
tani.

a 3. $-hoz

A módosítás indoka, hogy az ellátást igénybe vevők ez idáig utólagosan fizették a téľítési dĹ
jakat, azonban ez jelentős díjhátralékot eľedményezett, ennek megsztintetése érdekében a térí-
tési díjak ťĺzetése minden hónap 5. napjáig előľe töľténik.

a 4. $-hoz

A módosítás indoka, hogy az étkęńetés szociális rászorultsági feltételei kibővítésľe keľültek
azon személyek k<irével, akik ez idáig ebbe a kĺirbe nem tartoztak bele, azoĺban szociális kö-
rülményeik ezt indokol ttá teszi.

az5. $-hoz

A módosítás indoka megegyezikaz 1. $-hoz tartoző indoklással.

a 6. $-hoz

A módosítás indoka megegyezik az I. $-hoz tartoző indoklással.

a7. $-hoz

A módosítás indoka megegyezikaz I. $-hoz tartoző indoklással.

a 8. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a Budapest VIII. kęrületi lakó vagy tartőzkodási hellyel nem ren-
đe|kező éľtelmi fogyatékosok nappali elIźtását igénybe vevo kizárőIag az étkezés után köteles
térítési díjat ťlzetni. A szolgáltatásért az igénybe vevő lakóhelye vagy tartőzkodási helye sze-
rinti települési tjnkormányzat az el|éttźlsi szeľződésben meghatĺáľozotĺszolgźůtatási díjatťlzet.

a 9. $-hoz

A módosítás indoka megegyezik az 1. $-hoz tartoző indoklással.
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a 10. $-hoz

A módosítás indoka megegyezik az I. $-hoz brtoző indoklással.

11. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a személyi téľítési đíjakat az adoÍt szo|gá|tatást nyújtó szakmai
egység vezetóje állapítja meg.

a12. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a 2014. évtől átalakulő intézmény aJőzsefuiĺĺosi Szociális Szolgál-
tató és Gyeľmekjóléti Központ szakmai egységeinek vezetői tesznek javaslatot a szemé|yi
térítési díj elengedésére, csökkentésére és az irtézményvezető dĺint a kérelmekrő|, ez idáig a
telephelyvezetők javaslataaIapjźndöntĺ jttazintézményvezető.

a 13. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a személyi téľítési díj az igénybe vevő egészségi állapotának rom-
lása miatt is csökkenthetővé váljon.

a 14. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a 2911993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében az esetlegesen kelet-
kezett díjhátľalékľő| azintézmény vezetője negyedévente köteles a fenntaľtőttźĄékoztatni.
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EREDETI RENDELET
A személyes gondoskodást nyújtó szociá-

lis ellátások formáiľól és a téľítési díj
fizetési kiitelezetts égr ő|

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi
onkormĺínyzat Képviselő-testület e a szocíźr
lis igazgatástő| és szociális ęllátásolaól
sző|ő 1993. évi III. torvény 62. s Q)bekez.
désébęn' a 92. $ (1) bekezdésében kapott
feIhatalmazás a|apjźn a kcivetkezőket ľende-
li el:
1. $.A rendelet hatźiya _ kivétel 9. $ (3)
bekezdésében foglaltak - kiteľjed a Buda-
pest Főviíľos VIII. keľület Józsefuaľosi on-
kotmányzat kozigazgatási tęrületén élő, ott
lakó- vagy taftőzkodási hellyel rendelkező
személyekľe.

2. $ (1) A rendelet hatá|ya kiteľjed a Buda-
pest Józsefuarosi onkormányzat fenrfiartá-
sában mfüödő ,,Oszirőzsa'' Gondozó Szol-
gáIat, 1089 Budapest, orczy ttt 4|. (a to-
vábbiakban: Gondozó Szolgálat) által nffi-
tott
a) a személyes gondoskođást nyujtó szociá-
lis alapszolgáltatásokľa,
b) a személyes gondoskodást nyujtó szako-
sított ellátási foľmaľa,
c) e gyéb szolgáItatźtsokĺa,
és ezen szo|gźitatźlsokat igénybe vevő ellá-
tottak téľítési díj fizetési kĺjtelezetts égére.

(2) Személyes gondoskođást nyujtó szocíá-
lis alapszolgźitatás:
a) az étkeztetés,
b) a hazi segítségnýj tás,
c) a jelzőrendszeľes hĺízi segítségnyújtás,
d) a nappali ellátás.

(3) Nappali ellátás:
a) az időskoruak nappali e||átása'
b) a szenvedélybetegek ellátása,
c) a fogyatékosok nappali e||átása.

MODOSITASI JAVASLAT

1.$ A Rendelet 2. $ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,2. s (1) A rendelet hatólya kiterjed a Bu-
dape st Józs efváro si onkormányzat fenntar-
tásóban műkbdő Józsefvdrosi Szociális
Szolgóltató és Gyermeuóléti Kazpont, 1081
Budapest, Népszínház u' 22. (a továbbiak-
ban: JSzSzGyK) által nyújtott

a) a szeméIyes gondoskodást nyújtó
s zo ci ól is al ap s zol gált atás olcr a,

b) a személyes gondoskodást nyújtó
s z ąko s íto tt e l l át ás i formár a,

c) eg,léb szolgáltatósolĺra,
és ezen szolgáltatásokat igénybe vevő ellá-
tottak térítési díj fizetési kotelezettségére.',
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(4) Személyes gondoskodást nyujtó szako-
sított ellátási foľma: az éúmeĺteti elhelve-
zést nýjtó időskoruak gonđozőhźza.

(5) Egyéb szolgáltatások:

ca) agyőgýoma,

cb) a gyógy masszőľ,

cc) a fodrász,

cd) a pedikűľ.

3. $ (1) Az e|Iźtások igénybe vétele önkén-
tes, az ellátás az igényIó vagy törvényes
képviselőj e írásbeli kéľelméľe töľténik.

(2) Az ellátás iľánti írásbęli kérelmet az
ellátást igénybe vevő jĺivedelemigazolásá-
val és vagyonnyilatkozatával a Gondozó
Szolgálat székhelyén kell benýjtani. Nap-
pali ellátás és átmeneti elhelyezés esetén az
igénybe venni kívánt intézmény vezetőjénéI
kell írásban kezdeméĺyezni aZ ellátást.
Szociális étkeztetés, valamint házi segítség-
nyújtás igénylése esetén a Gondozó Szo|gá-
lat kĺiteles kcirnyezettanulmányt v égezni.

(3) A 2. $-ban meghatźlrozott ellátások
személyi térítési díj ának megźt||apítźlsźnáI a
szol'gá|tatást i génybe vevő ellátott renĺisze-
ľes havi jövedelmét kell figyelembe venni.

(4) Az ellátást igénybe vevo az áItala ťlzę-
tendő konkĺét összegben megállapított sze-
mélyi térítési dijat a tárgyhőt követő hó
utolsó munkanapjáig köteles megfizetni a
szol'gá|tatás megkezdésekor megkötcitt
megállapodás a|apján. Amennyiben az e|Iá-
tást igénybe vevő fizetési kötelezettségét
nem teljesiti, az ellátás külön felszólítás
nélkül a térítési đíj rcndezéséig a tárgyhőt
követő második hónap első napjától sztinę-
teltetésre kęnil. Az e||átást igénybe vevő az
ellátás megsztintetését vagy sztineteltętését
köteles haladéktalanul kérelmezni a Gondo-
ző Szo|gtiat székhelyén vagy az adott szol-
gá|tatźst nyuj tó tel eph e lyén.

2.$ A Rendelet 3. $ (2) bekezdése helyébe a
következő ĺendelkezés lép:

,, (2) Az ellátás iránti írásbeli kérelmet az
ellátást igénybe vevő jÓvedelemigazolósá-
val és vagłonnyilatkozatóval a JSzSzGyK _
Házi segítségnyújtós és Szociális étkpztetés
szahnai egłségében (1089 Budapest, orczy
út 4].) kell benyújtani' Nappali ellátás és
átmeneti elhelyezés esetén a szolgóItatást
nyújtó intézmény vezetőjénél kell írásbąn
kezdeményezni az ellótóst. Hózi segítség-
nyújtás igénylése esetén a JSzSzGyK kateles
kÓrny e ze ttanuĺmányt v é gezni.''

3.s A Rendelet 3. $ (4) bekezdése helyébe a
kövętkező ľendelkezés lép:

,,(4) Az ellátást igénybe vevő az óltala fize-
tendő konlcrét ôsszegben megállapított sze.
mélyi térítési díjat minden hónap 5. napjá-
ig, havonta előre köteles megfizetni a szol-
góltatás megkezdésekor megkÓtott megálla-
podás alapján. Az ellátóst igénybe vevő az
ellátós megszüntetését vagł szüneteltetését
koteles haladéhalanul kérelmezni a
JSzSzGyK adott szolgáltatást nyújtó szak-
mai eglség telephelyén.,,
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4. $ (1) Étkeaetés szempontjából szociálĹ
san rászoru|t az a személy, aki

a) a társadalombiaosítási nyuge||átásárő|
szóló tĺirvény szerint saját jogú nyugellá-
tásban részesül,

b) megváltozott munkaképességű,

c) az az aktív koru kerületi lakos, aki hilzi-
oľvosi ígazo|ás szerint egészségi á||apota
miatt átmenetileg vagy taľtósan nem képes
bizosítani napi egyszeľi meleg ételt.

d) súlyos fogyatékos,

d) súlyos fogyatékos,

e) pszichiátriai beteg,

Í) a kéľelem benffitását mege|ozőeĺ az
állami foglalkoztatási szerwel legalább
három hónapig együttműködött,

g) aktív koruak ellátásában részesül,

h) iđőskoruak j aľadékéban részesül.

(2) Az étkeztetés utén ťĺzetendő téľítési
díjak mértékét és összegét az 1. męlléklet
taĺta|mazza.

5.$ A htŁi segítségnyújtás után fizetendő
téľítési díjak mértékét és clsszegét a2. mď'-
léklet tarta|mazza.

6.$ A je|zőrendszeres házĺ segítségnffitás
szo|gźitatźls i génybevéte le térítésmente s.

7. $ (1) Az idősek nappali ellátása a Gon-
dozó Szolgálat telephelyein mfüödő idősek
klubjában biztosított nappali ellátás. Az
idősek klubjainak felsorolását a rendelet l.
fiig gel éke tarta|mazza.

(2) Az idősek nappali ę|Iátása és az ott ét-
keztetés uttn ťlzetendő térítési díjak mérté-
két és összegét 3. melléklet tarta|mazza.

(3) Kizaľólag idősek nappali ellátás szo|gá|-
tatás igénybevétęle térítésmentes.

4. $ A ľendelet 4. $ (1) bekezđése helyébe a
ktjvetkező rendelkezés lép:

,,(I) Etkeztetés szempontjábót szociálisąn
rászorult az aki

a) a tórsadalombiztosítási nyugellótás-
ról szóló törvény szerint saját jogti
nyugellátás b ąn rés zesül,

b) me gvóltozott munkakép e ss égű,
c) a házioľvosi igazolás szerint egés-

zségi állapota miatt átmenetileg
vagł tartósan nem képes biztosítani
a napi eglszeri meleg ételt,

d) súlyosan fogłatékos,
e) pszichiótriaibeteg,
fl a foglalkoztatós elősegítéséről és a

munknnélküliek ellátósáról szóló
199]. évi IV' torvény alapjón az ól-
lami foglalkoztatósi szerv óltąl ál-
lóskeresőkźnt nyilvántartott és ezen
s zemélye k nagłkorú c s al ádt agj ai,

Đ aktív korúak ellátósábąn r,észesülő
és nag,,korú csalódtagj ai,

h) időskorúak járadélaźban részesül.',

5.s A Rendelet 7. $ (1) bekezdése helyébe a
kĺjvetkező ľendelkezés lép:

,,(1)Az idősek nappali ellótása a JSzSzGyk
telephelyein műkodő idősek klubjában biz-
tosított nappali ellátás. Az idősek klubjai-
nak felsorolását a rendelet 1. Jüggeléke
tartalmazza. "
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8. $ (1) A szenvedélybetegek nappali e|IéLtá.

sa a Gondoző Szo|gá|at 1084 Budapest,
Mátyás tér 12. szán a|atti telephelyen mű-
ködő ,,Mátyás Klub'' belül bizosított nap-
pali ellátás.
(2) 

^ 
szenvedélybetegek nappali ellátása és

az ott étkezés utźn ťĺzetendő térítési díjak
mértékét és összegét 3. melléklettartalmaz-
za.

(3) Kizarő|ag szenvedélybetegek nappali
ellátás szolgéitatás igénybevétele téľítés-
mentes.

9. $ (1) Fogyatékos személyek nappali ellá-
tźsa a Gondozó Szolgálat 1082 Buđapest,
Kisstáció u. 11. száma|atĹi telephelyen miĺ-
ködő ,,Énehi Fogyatékosok Napközi ott-
honď' belül biztosított nappali ellátás.

(2) Az értelmi fogyatékosok nappali e||átá-
sa és az ott étkęzés utźn ťlzetendő térítési
díjak méľtékét és összegét 4. melléklet tar-
talmazza.
(3) A VIII. keľĹileti lakó vagy tartőzkodási
hellyel nem rendelkező éľtelmi fogyatéko-
sok nappali el|átását igénybe vevő a (2)
bekezdés szerinti térítési díjon felül 2.000,-
F t l ĺap l fő ťlzetésr e kcjtel ezett.

(4) KizárőIag értelmi fogyatékosok nappali
ellátás szo|gźitatás igénybevétele térítés-
mentes.

10. $ (1) Az átmeneti elhelyezést nýjtó
időskorúk gonđozőháza a Gondoző Szo|gá-
lat 1087 Budapest, Keľepesi ilt 29la. szám
alatti telephelyen mfüödő ,,Ezüstfenyő
Gonđozőhźn'' belül biztosított személyes
gondoskodást nyujtó szakosított ellátási
forma.

(2) Az átmeneti elhelyezést nffitó idősko-
ruak gonđozőhźna e|Iátás után fizetendő
téľítési díjak mértékét és összegét az 5. mel-
léklet tartaImazza.

11. $ Az egyéb szo|gźůtatások után ťĺzeten-
dő térítési díjak mértékét és összegét a 6.

melléket tarta|mazza.

6. $ A Rendelet 8. $ (l) bekezdése helyébe
a kĺivetkező rendelkezés lép:

,, (]) A szenvedélybetegek nappali ellátása ą
JSzSzGyK 1084 Budapest, Mátyás tér ]2.
szóm alatti telephelyen műkadő ,Mátyás
Klubon,, b elül biztosított nappali ellátás.,,

7.$ A Rendelet 9. $ (1) bekezdése helyébe a
kövętkező rendelkezés lép:

,, (l) Fogłat,lkos személyek nappali ellátása
a JSzSzGyK 1082 Budapest, Kisstáció u.

]]. szám alatti telephelyen műkodő ,,Ertel-
mi Fogłatékosok NapkÓzi otthonán', belül
biztosított nappali ellátás.,,

8.s A Rendelet 9. $ (3) bekezdése helyébe a
kĺjvetkező rendelkezés lép:

,, (3) A VIII. ker,ületi lakó vagl tartózkodási
hellyel nem rendelkező értelmi fogyatékosok
nappali ellátósát igénybe vevő a (2) bekez-
désben meghatározott térítési díj fizetěsére
kötelezett. A szolgáltatósért az igénybe vevő
lakó vag,, taľtózkodási helye szerinti telepü-
lési onkormányzat az ellátási szerződésben
meghatározott szolgáltatási díj at fizet.''

9.s A Ręndelet 10. $ (1) bekezdése helyébe
a ktivetkező ľendelkezés lép:

,,(1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó idősko-
rúak gondozóháza a JSzSzGyK ]087 Buda-
pest, Kerepesi út 29/A' szám alatti telephe-
lyen működő,,EzĹistfenyő Gondozóházán,,
bel,ĺ;l biztosított személyes gondoskodást
nyúj t ó s zako s ított e l l át ás i for ma.,,

24



12. $ E rendelet 2. s Q)-@ bekezdésében
meghatározott szolgáltatások tekintetében
az iĺltézményi térítési díjak összegét a ren-
delet 2. fiig geléke tarta|mazza.

13. $ (1) A személyi térítési đíjata Gondo-
ző Szo|gá|at v ezetój e á||apítja meg.

(2) Ha az igénybe vevő a személyi térítési
díj összegét vitatja, az íntézményvezetó
írásbeli éľtesítésének kézhezvételétő| szá-
mított nyolc napon belül a Humánszolgálta-
tási Bizottsághoz foľdulhat, mely határozat-
tal dönt a személyi térítési <isszegéről.

14. s (1) A Gondozó Szolgálat telephely
vezetőjének javaslata, valamint az ellátás-
ban ľészesülő kérelme a|apján a személyi
téľítési díj ĺlsszegét a Gondoző Szo|gá|at
vezetője csökkentheti vagy elengedheti,
amennyiben az igénybe vevő jövedelmi és
vagyoni viszonyai ezt indokoljak.
(2) A személyi térítési díj összege 6 hónap-
ra 50%o-ta cscikkenthető, amennyiben az
igénybe vevő időszakosan, vagy taľtósan
létfenntartási gonddal küzd, kĹilönösen ha
100.000,- Ft-ot meghaladó temetkezési
költsége merült fel, vagy bűncselekmény
éidozatáv á váIt, v agy a kozuzemi szolgáLta.
tó által kiállított évęs elszámolási számla
a|apján a ťtzetési kötelezettség meghaladja
az 50.000,- Ft-ot.

(3) A személyi térítési díj összege 6 hónap-
ra elengedhető, amennyiben az igénybe
vevő létfennt artźst v eszéIy eńető rendkívüli
élethelyzetbe kerĹilt, kiilĺlnösen ha elemi kríľ
érte, vagy a lakásfenntartási kiadásokkal
kapcsolatos kötelezettsége miatt lakhatásá-
ban veszélyeztetett helyzetbe került, vagy a
kőrhází kezelés iďőszaka a 3 hónapot meg-
haladja.

15. $ (1) A Gondozó Szolgálat vezetóje az
esetleges személyi térítési díj fizetési kötele-
zettség elmu|asztásából szárm aző díjhźtra-
lékľól félévente tźĄékoztatást ad a Humán-
szolgźitatás i B izottságnak.

10.s A Rendelet 13. $ (1) bekezdése helyé-
be a ktjvetkező rendelkezés lép:

,,(1) A személyi téľítési díjat a JSzSzGyK
adott szolgá|tatźst nýjtó szakmai egység
v ezetőj e áIlapítj a mę g.''
11.s A Rendelet 13. $ (2) bekezdése helyé-
be a következő rendelkezés|ép:
,, (2) Ha az igénybe vevő a személyi térítési
díj osszegét vitatja, a szahnai vezető írás-
beli értesítésének kézhenételétől szómított
nyolc nopon belt;l a Képviselő-testület hu-
mánszolgáltatási hatásktjreit g,,akorló Bi-
zottságához fordulhat, mely határozattal
dönt ą személyi térítési díj osszegéről.''
12.$ A Rendelet 14. $ (1) bekezdése helyé-
be a kĺjvetkező rendelkezés|ép:
,,(]) A JSzSzGyK adott szolgáltatást nyújtó
szahnąi eglség vezetőjének javaslata, va-
lamint az ellátásban részesülő kérelme
alapján a személyi térítési díj asszegét a
JSzSzGyK intézményvezetője csôkkentheti
vagl elengedheti, amennyiben az igénybe
vevő jovedelmi és vagyoni viszonyai ezt
indokolják.,'
13.s A Rendelęt 14. $ (2) bekezdése helyé-
be a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,, (2) A személyi térítési díj asszege 6 hó-
napra 50oń-ra csökkenthető, amennyiben az
igénybe vevőidősząkosan, vag tartósąn
létfenntartási gonddal küzd, (különosen hą
I00.000,- Ft-ot meghaladó temetkezési költ-
sége merült fel, vagł biincselelcrnény áldo-
zatává vált, vagy a kozüzemi szolgáltató
áĺtal kióllított éves elszómolási szómla
alapjón a fizetési kötelezettség meghaladja
az 50.000,- Ft-ot), valamint egészségi álla-
potónak romlása miatt.,,

14.s A Rendelet 15. $ (1) bekezdése helyé-
be a k<lvetkező rendelkezés|ép
,,(]) A JSzSzGyK adott szolgáltatást nyújtó
szalcĺnai eglségének vezetője az esetleges
személyi térítési díjfizetési kötelezettség
elmulasztásóból származó díjhótralélłól
negledévente tájékoztatást ad a Képviselő-
testület humánszolgáltatási hatóskÔreit
gyakorló Bizott s ágának.,'
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(2) 
^ 

díjhátralék teljes vagy részleges elen-
gedéséről a ďíj ťlzetésére kötelezett kérelme
alapján a Humánszolgáltatási Bizottság
javaslatára a Yátosgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottság d<int.

16. $ (1) Ez a rende|et 2011. május l-jén
lép hatályba, ľendelkezéseít a folyamatban
lévő eljaľásokban is alkalmazni kęll.

(2) HatáIyát veszti az ,,oszitőzsď' Gondozó
S zolgáIat e llátottj ainak s zemélyi é s étkezé s i
téľítési đíj fizetési kötelezettségéró| szőIő
3I /2005. (VI. 1 7.) önkormányzati rendelet.
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Eredeti ľendelet mellékletei

]. melléklet

ľľnÍľnsl DÍJ nľxEzľnľns

jövedelem alsó hatá-
ta

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

0 0 0 0

I 30000 )s 15

30001 40000 5% 35

40001 4s000 7.5% 50

4s001 s0000 1,0% t0

50001 55000 r5% 100

55001 57500 20% 135

5750r 60000 2s% 170

60001 62s00 30% 205

6250t 65000 35% 240

65001 67500 40% 270

67501 70000 45% 305

70001 72500 s0% 340

7250r 7s000 55% 375

7500r 77500 60% 410

77sjr 80000 65% 440

80001 82s00 70% 475

82s01 85000 75% 510

85001 87s00 80% 545

87s01 90000 8s% 580

90001 92500 90% 610

9250r 9s000 95% 645

95001-től 100% 680
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2. melléklet

rÉnÍľÉsl DÍJ laĺlzl SEGÍTsÉGľyÚĺľÁs

jövedelem alsó hatá-
ra

jövedelem felső
hatźra téľítési díi Yo-a téľítési dii lnap

0 0 0 0

1 30000 2.5 20

3000r 40000 5% 40

40001 s0000 r0% 80

50001 55000 I5% 120

55001 57500 20% 160

57501 60000 25% 200

60001 6f500 30% 23s

62501 6s000 35% 275

6s001 67500 40% 315

67501 70000 45% 355

70001 72500 50% 395

72501 7s000 55% 435

7s001 77500 60% 475

71501 80000 65% 515

80001 82500 70% 555

82501 85000 75% 595

85001 87s00 80% 630

87501 90000 85% 670

90001 92s00 90% 7r0

92s01 95000 95% 750

95001-től r00% 790
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3.mellékIet

ľBnÍľÉsI DÍJ IDŐSEK ns sznľvEDÉLYBETEGEK NAPPALI
ELLÁTÁ s a' ű:r l<nzÉS S EL

jövedelem alsó hatá-
ra

jövedelem felső
határa térítési díi %-a térítési díi lnao

0 0 0 0

I 30000 )5-)- 15

30001 40000 5% 35

40001 45000 7.5% 50

45001 50000 r0% 70

s0001 ss000 r5% 100

55001 57500 f0% 135

57501 60000 f5% r70

60001 62500 30% f05

62501 65000 3s% 240

65001 67500 40% 270

67501 70000 45% 30s

70001 72500 50% 340

72s01 75000 55% 375

75001 77500 60% 410

77501 80000 6s% 440

80001 82500 70% 475

82501 85000 75% 510

8s001 87s00 80% 545

87501 90000 85% 580

90001 92500 90% 610

92s0r 95000 95% 64s

95001-től r00% 680
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4. melléklet

ľRľľr,ľĺI FoGYATÉxosox NAPKOZI OTTHONA NAPPALI
ELLÁTÁS d'ÉrxnzÉSSEL

j<ivedelem alsó
határa

jövedelem felső
határa térítési đíi %-a

térítési díj /
ebédlnao

térítési dij l
resseli/nao

0 0 0 0 0

I 30000 )5 15 5

30001 40000 5% 35 10

40001 4s000 7,5yo 50 15

45001 s0000 r0% 70 f0

50001 55000 r5% 100 30

55001 57500 20% 135 40

s7501 60000 25% 170 50

60001 62500 30% f05 60

62501 65000 35% f40 70

65001 67s00 40% 270 80

61501 70000 45% 305 90

70001 72500 s0% 340 100

7250r 7s000 55% 375 lt0
75001 77500 60% 410 r20

7750r 80000 65% 440 130

80001 82500 t0% 475 r40

82501 8s000 75% s10 150

8s001 87500 80% 545 160

87501 90000 85% 580 r70

90001 92500 90% 610 180

92s0r 9s000 95% 64s 190

9500 -től r00% 680 200



5. melléklet

ľnnÍľnsl DÍJ EZÜSTFENYO GoNDoZ olď.^z

jtivedelem
alsó hatara

jöveđelem
felső határa

térítési díj
Ft / nap

távolléti díj
max.2hő-

nap távollét
esetén

távolléti díj 2
hónapot megha-
ladó kóľhazi ke-
zelés miattítá-
vollét esetén

távo||étí dij 2
hónapot megha-
ladó távollét ese-
tén, minden más

esetben

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

0 30000 0 0 0 0

30001 32s00 600 r20 240 360

32501 35000 650 130 260 390

35001 40000 700 r40 280 420

40001 42500 800 160 320 480

42501 4s000 850 170 340 510

45001 47500 900 180 360 s40

47s01 50000 950 190 380 570

50001 52500 1000 200 400 600

52501 s5000 1050 210 4f0 630

55001 57s00 1 100 220 440 660

57501 60000 1 150 230 460 690

60001 62s00 t200 240 480 720

62501 65000 rzs0 250 500 750

6s001 67500 1300 260 s20 780

67501 70000 1350 270 540 810

70001 72500 1400 280 560 840

72s01 75000 1450 290 s80 870

75001 80000 1500 300 600 900

80001 85500 1600 320 640 960

8550 -tő| l71o-tól 340-titl 685-től 1025-tol
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egy főre jutó
jĺivedelem

alsó és felső ha-
tźtraJFt

térítési
díj%-a

fodrász

Ft/őra

pedikrĺr

Ft/alkalom

gyógy-

masszőr

Ftialkalom

gyógy-

toma

Ft/alkalom

0-30.000 0% 0 0 0 0

30.001-40.000 2,5%;o 25 25 25 30

40.001-50.000 s% 50 50 50 65

s0.001-55.000 r0% 105 105 105 t25

s5.001-60.000 r5% 160 160 160 190

60.001-65.000 f0% 210 210 210 250

65.001-70.000 25% 265 26s 265 315

70.001-72.000 30% 315 315 31s 380

72.00r-74.000 35% 370 370 370 440

74.00r-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% 580 580 580 69s

82.001-84.000 60% 635 63s 635 755

84.001-86.000 65% 68s 685 685 820

86.001-89.000 70% 740 740 740 880

89.001-92.000 75% 790 790 790 945

92.001-95.000 80% 84s 845 845 1010

95.001-98.000 8s% 89s 895 89s 1070

98.001-101.000 90% 950 9s0 950 r 135

101.001-102.000 95% 1000 1000 1000 I 195

102.001-tol r00% 1055 1055 1055 r260

6. melléklet

EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK UTÁN FIZETENuo ľÉnÍľBsr oÍĺ'ą.r

A fodrász, pedikűr, gyógymasszás, győgytorna szolgáltatást ahźzi segítségnyújtást, nappali
ellátást és az átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodrász, pediktĺľ,
győgy masszás, gyógytorna szolgá|tatást igénybe vevő ellátott a táblélzatban meghattrozott
személyi téľítési díj megfizetésére kĺitelezett, fiiggetlenül azígénybevétel helyszínétóI.

A fodrászat esetében a szolgá|tatás időtaĺama: férťl hajvágás fé| őra, női hajvágás+száľítás 1

óra, festés I őra(a szfüséges kellékeket azellátottnak kell megvásarolnia), đauer 1,5 őra(a
sziikséges kellékeket az e||átottnak kell megvásárolnia)A gyógy masszás kezelés időtaľtama
alkalmanként20-45 peľc. A gyógýornakezeLés időtaľtama - a beteg á||apotátő| fuggően - 20-
45 peľc. A csopoľtos gyógýorna szo|gźitatás térítésmentesen vehető igénybe (csoport |étszá-
ma minimum: 10 fo)
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