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L Előzmények

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiľól és a térítési díj f,rzetési kĺjtele-
zettségrőI sző|ő 2Il2011. (N.12.) <inkormanyzati reĺđelet (továbbiakban: a Rendelet) szabá-
Iyozza a Budapest Jőzsefvźrosi onkormźnyzat fenntartásában mfüödő Józsefuaľosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ (JSzSzGyK) źita| az időseknek nyújtott szolgáltatásokat:

- személyes gondoskodást nyújtó szociális a|apszo|gáltatásokat (étkeztetés, házi segítség-
nyújtás, je|zőrenđszeresházi segítségnyújtás, nappali e||átźslidőskoruak, szenvedélybe-
tegek, fogyatékosok nappali ellátás)

- személyes gondoskodást nyujtó szakosított ellátási formákat (átmeneti elhelyezést nýj-
tó idő skoruak gondozóháza)

- egyéb szo|gáItatásokat (gyógytorna, gyógymasszor, fodrász, pedikűr)
igénybe vevő ellátottak téľítési díj f,lzetési kötelezettségét.

A térítési díjak utoljaľa a Képviselő-testület 2013. március 20. napiźntaftott ülésén keriiltek
felülvizsgálatra. t!i:.i[ZäTT 
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il. A beteľjesztés ĺndoka

A szociális igazgatástől és szociális ellátásolľól szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:

Szt.) togziti a térítési díjak szabáIyait. Az iĺtézményi térítési đij a szo|gźitatási önköltség és a

központi költségvetésről szóló törvényben biztosított trĺmogatás egy főre jutó ĺisszegének,

támogató szo|gtitatás esętén a szolgá|tatási ĺjnköltség és szolgá|tatás külc}n jogszabáLy szerinti

költségvetési tiímogatásának ktilönbözete.

A szo|gá|tatási önkötts éget a tátgyévre tervezeI| adatok alapjźn, a targyév április l-jéig kell
megállapítani. A szolgá|tatási ĺinköltség év közben egy alkalommal konigálhatő, ha azt a
tźr gy ido szaki fo lyamatok i ndoko lj ák.

ilL Tényállási adatok

Az Sĺ-ben megfogalmazott szabá|yok szeľint a JSzSzGyKvezetője feltilvizsgálta a szolgtĺ|ta-

tási onkdltségeket, mety alapjan meghatźrozásra kerĹiltęk az intézményi téľítési díjak össze-

gei. A 2014. évre vonatkoző _ 2O|4. évre tewezett adatok a|apjźn _ kiszĺĺmított intézményi

térítési díjak össze gét az alábbi táblánattarta|mazza szolgáltatásonként és telephelyenként.

Az intézményi térítési díjak az étkęztetés esetébęn 187,- Ft-al cscjkkent. Jelentős vá|tozás,

hogy azétkezés a nappali kluboktól aházi segítségnyújtás és szociális étkezés szakmai egysé-

géhezkęrültek, mely az egy adagravetített önköltségének csökkenését erędm ény ezte.

A szenvedélybetegek nappali e|Iźtása esetében minimális 13,- Ft-os emelkedés tĺjrtént.

Aházi segítségnyrijtás vonatkozásában kisebb emelkedés (78,- Ft) figyelhető meg, melynek

oka, hogy ugyan a gondozottak|étszámában jelentős csökkenés nem mutatkozik, azonbarl a
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2013. évi
INTÉZMÉNYI
ľn'nÍrnsl DÍJ

(szo|gźitatás i <inkö ltsé g

és a kĺiltségvetési tĺĺmo-
gatás különbözete)

2014. évi
INTÉZMÉNYI
ľľnÍľľsl DÍJ

(szo|'gá|tatási ĺjnk<j lt-
ség és a költségvetési
támo gatás ktilönbtjze-

tę)

szociális étkeztetés
ebéd 1.059 -,- Ftlfolruap
reggeli: 209,- Ftl fő lnap

ebéđ872.,-Ft/folnap
ľeggeli : f09,- F tl fő l nap

hazi segítségnyújtás
l.399,- Ft/folgondozási
őta

|.479,-Ft]fő
lsonđozási őra

ie|zőtendszeres hazi segítségnyúitás
671,. Ftkésziilék 578,- Ft/késztilék

szenvedélybete gek nappali ellátása
592,-Ftlfőlnap 605,-Ftlfolnap

fosyatékosok nappali ellátása
3.676,- Ftlfőlnap 3 .17 4,- Ftlfolnap

átmęneti elhelyezést nvui tó intézmény 5.839,- Ft/nap 5.560,- FVnap

idősek nappali
ellátása

telephelvek:

Delei utca 34. |',032,- Ftlfłĺlnap 680,-Ftlfó/ĺap

Baľoss utca 109. 1.038,- Ftlfolnap 734,-Ftlfőlnap

Mátvás tér 4. 1.070,- Ftlfolĺap 693,-Ftlfőlnap

II. Janos Pá|pápatér 17, 1.086,- Ftlfőlnap 677,-Ftlfolnap

Víg utca 18. I.077 ,- Ftlfólnap 673,-Ftlfőlnap



látogatási szám csökkeÍlt, az egy gondozottnźt| eltĺlltcĺtt iđő az elmúlt évekhęz viszonyítva
emelkedett, sok esetben egy gondozotthoz egy nap kétszer is kimegy a gondozónő, A|átoga-
tási szélm csökkenése a normatíva mutatószámainak cs<jkkentését eredményezte 60-rő1 55-re.
mely bevételkiesést jelent (éves szinten 725.000,- Ft).

Az,idősęk nappali klubjai esetében a2014. évre tewezett adatok a|apján a nappali ellátások
összegei csökkentek, melynek oka, hogy a nappali ellátások költségszámításćĺbőI az étkezés
költségei kikerültek. Ez az elmúlt években gondot okozott, tekintettel arľa, hogy az idősek
nappali e||áttsa kęretében sziĺmolt étkęzési költségek nęm voltak aľányban a hazi segítség-
nyújtás keretében nyújtott étkezés költségeivel (nappali ellátás keretében számo|t étkezési
költség 499,-Ft volt). 2013. évben az idősek nappali ellátása és étkezés együttes összege a
telephelyeken átlagosan 1.560,- Ft volt. A2014. évben azétkezés költségei teljes egészében a
házi segítségnffitáshoz kerültęk @,- Ft), mely a|apjáĺ az idősek nappali ellatása és étkezés
egytittes összege a telephelyeken átlagosan !!íJ,- Ft.

A szo|gá|tatások 2014. évre vonatkoző intézményi téľítési díjainak összegét (2014. év aďatai
alapján) a Rendelet 2. fuggeléketartalmazza.
Az Szt ľendelkezései alapján a fenntartó az intézményi téľítési dijat a fentiekben kiszámított
és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb <isszegben is meghatározhatja. A fizetendó intéz-
ményi térítési díjak osszegét a Rendelet 1-6. męllékletei határozzákmeg.

A személyi téľítési díj a kötelezett á|ta| ťlzetendo téľítési díj, mely nem haladhatja meg az
intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összegét - a Rendelet 1-6. mellékletei
a|apján - a szoIgá|tatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének, kiskoru igénybe
vevő esetén a család egy főre jutó rendszeľes havi jovedelmének figyelembe vételéve| az in-
tézményvezető konkľét összegbeĺ á||apitja meg. A fenntartó ingyenes ellátásban ńszesíti azt
az e||átottat. aki jövedelemmel nem rendelkezik.

1. Szociális étkeztetés

A Gazdasági, Keľületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 60612008. (04.22.) szźrnt dönté-
se alapján aSzo|gá|at2008.05. 05. napjától hatfuozat|an időrę szóló vállalkozási szerzodést
kötött a SoDEXo Magyarország Kft.-ve| a szociá|is étkeztetés, mint kötelezően ellátandó
szociáli s alapszoIgáLtatás e||źńźsár a.

A vállalkozási szerződés 4' szćlrrlí melléklete, atárgya|ási jegyzőkönyv 2. pontjataĺÍa|mazza
az éves áľemelés lehetőségét, mely szerint az źnęmelés méľtéke maximum a KSH e|őző 12
havi fogyas ztői fuindexe.

A szolgáltatás dÍiaĺ (szoc. ĺátis étkeztetés) 2012. . zo|3 2014. évi adatok
Etkezési
típus

Nettó
eladdsí dr

2012.04.01-
tdl

Nettó el-
adúsÍ dr

2013.04.01-
től

2014.04.01-
től vdltozat-

lan

AFA (27%)

tisszege
Ft/adag

2012.04.01-
tdl

AFA
összege
Ft/adag

2013.03.01-
tdl

2014.04.01-
től vúltozat-

lan

Bruttti el-
addsi dr
Ft/adag

2012.04.01-
tdl

Bruttó
eladdsi dr
Ft/adag

2013.04.01-
til,

2014.04.01-
től vdltozat-

lan

Tíz&ai 155.91 164,57 42,09 44.43 198 209

Ebéd 637.80 674,02 I72,20 1 81.98 810 856

Uzsonna 162.20 171.65 43.80 46.35 206 218



A KSH adatai alap1arl a 2013. évben az infláciő mértéke 1,7oÁ, a SoDEXo Kft. ezen adatok
figyelembe vételével úgy dĺintött, hogy a szerzőđésben foglalt aremelésse| 2014, évben nem
kíván élni, a szo|gźĺItatás díjai a2014, évben vá|tozatlanok maradnak.

Az étkeztetés éves múkĺjdési költsége L9I.997.O07'- Ft a 2014. évľe igényelt kciltségvetési
támogatás 38.750.000,- Ft (700 fo), a két összeg különbtjzete |53.247.OO7,- Ft. A különbozet
egy ellátottľa vetitętt összege 87f ,- Ft. A költségvetési támogatás ĺisszeg e az e|őzo évekhez
hasonlóan azćtkcztetés esetében 55.360,- Ftlf(5 (azév jelen esetben 251 nápot jelent, ahétvégi
ellátáshoz költségvetési tĺĺmogatás nem igényelhető, az onkorměnyzat önkén. vá||a|tfelađat-
ként biztosítja, a reggelivel egyutt). A költségvetési trámogatás atelepülési önkoľmĺínyzatot a
szociális étkeztetésben ellátottak szźtma szerint illeti meg. Az el|átottak számának meghataro-
zása: az étkeztetésben részesiilők naponta összesített száma oszVĺa25|-gyel, amely azí je|enti,
hogy amennyiben egy ellátott nem minden nap veszi igénybę az elláiást éves szinten nem
tekinthető egy egészfőnek. Mindezek a|apjána2014 évrętetvezett ellátotti |étszám700 fő.

2012. decembeľ 31. napjan 616fő ellátott
20L3. év folyamán ellátásba került 305 fő
2013. év folyamán ellátásból kikerült 303 fő
20|3. decembeľ 3I. ĺapjan 618 fő
2013. év térítési díj bevétel: 28.608.450.-Ft
20|3. év térítési díj hátľalék: 1.169.930.-Ft

A személyi térítési díj <isszege nem haladh atja meg a szolgá|tatást igénybe vevő személy
rendszeres havi j övedelmének 30%-át'

A JSzSzGyKvezetőjének szakmai javaslata a20|4. évben fizetendő térítési díjakkal kapcso-
Iatban az a|źhbi:
- aťlzetenđő intézményi térítési díjak jövedelemhatárát az oregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegéhez (jelenleg 28.500,- Ft) viszonyítva kerüljö'' 

'''"gállupítáš,u, 
az e|őző évhez

képest minimális eltéréssel, az e|térés a jovedelemsávoknál +/- 4đ-50,- Ft-ot jelent, tekintettel

4

Szociális étkezésbeq5!39q!!]Q! rnqgoszlása jövedelem szerint (fő) Ellátottak
számának
alakulása

(fő)28 500 Ft alatt
)ĺ
ie

000Ft- 85 000 Fr-
is

114 000 Ft-
ie 114 000 Ft felett

Januáľ 288 96 83 46 96 609

Febľuár 308 105 84 48 74 619
Máľcius 320 r07 85 49 61 622
Ápľilis )3t r07 84 47 50 625
Máius JJ) r07 82 50 48 622

Június 342 107 83 49 47 628
Július 329 100 83 50 44 606
Augusztus 329 94 78 46 44 591

Szeptembeľ 348 90 80 48 45 611

októbęr 359 94 76 48 49 626
November 3)t 91 75 45 52 620
Decembeľ 360 89 75 4l 53 618



aľľa, hogy az eđdigkonkľét tisszegben meghatźrozott értékhatźtrok%o.ba sorolása forintra pon-
tos összeget nem tud eredményezni,
- a ťlzetendő intézményi téľítési díj felső határa vtůtozat|anul 680,- Ft, melynek jövedelmi
határa 95.001,- Ft helyett 94.906,-Ft,
- a jĺivedelemmel nem ľendeIkezo igénybe vevők mellett, azoĺ egyedĺilálló személyek is térĹ
tésmentesen vehessék igénybe a szo|gá|tatást akinek jövedelme az oregségi nyugdíj minden-
koľi legkisebb cisszegének 100%-át nem haladja meg (elenleg naponta 15,- Ft-ot ťlzetnek az
étkezéséľt), havi szinten (21 napos igénybevétel esetén) egy fo esetében 315,- Ftbevétel ki-
esést jelent a20I3. évhez képest, megközelítoleg az ellátottak 35-40%-át érinti (megkoze|itő-
Ieg 245 fo), azonban ezen igénybe vevők küzdenek a legsúlyosabb anyagi és egyéb (egés-
zségügyi, lakhatási) nehézségekkel, mely indokolttá teszi a napi egyszeri étkezéshez va|ő
hozzáfér ésfü bizto sítás át.

Az onkormáĺyzat önként vá||a|t feladataként az étkeńetést népkonyha tltjarl is biztosítja.
Jelenleg naponta 320 fő népkonyhai étkeztetése biztosított a JSzSzGyK 1086 Budapest, Mag-
dolna u. 43. szźĺm a|atti telephelyén. Az Sn" ľendelkezései ételmében téľítésmentesen kell
biztosítani a népkonyhan töľténő étkeztetést.

Az étkezési téľítési díjakat a rendelet tęrvezet |. száműmelléklete tartalmazza.

2. Házisegítségnyújtás

Aházi segítségnyújtás keľetében (legfeljebb napi 4 orábarl) kell gondoskodni azokľól azidős-
toru személyekľől, pszichiátľiai betegekĺől, egészségi állapotuk miatt ľászoruló személyekľől,
akik cjnmaguk ellátásźtra saját erőből nem képesek, ľóluk más nem gondoskodik és gondozási
szfüségletĹik a szakmaí vezető a|tal megáI|apításta keriil. A személyi térítési díj nem haladhat-
ja meg a szolgtt\tatást igénybe vevő személy ľendszeres havi jövedelménęk 25%o-át, ha a hźni
se gíts é gnyúj tás mel l ett étkezé st i s b izto s ítan ak, 3 0%o - át.

Az e|Iátottak szźtmáta az onkoľmányzat munkanapokon biztosÍtja az ellátást, melyet kĹilön
térítési díjfizetés mellett kiegészíthet afodrász, pedikriľ, gyógýoľna, gyógymasszor szo|gźita-
tás (egyéb szo|gáItatás), és a szociális étkezés akáľ héwégén is.

Ahazi segítségnyújtás kciltségei (óradíja) a2013. évhez képest (|.399,- Ft) 20|4 évben emel-
kedtek (I.479,- Ft), melynek oka, hogy a költségvetési támogatás igénylésének mutatószáma
(naponta ĺjsszesített ellátottak szźlma oszľva 25I) 60.ro1 55-re cstjkkent. Mindezek a|apján a
költségszámitás a|apjátképezo támogatás összege a20I3. évben 8.700.000,- Ft helyett 2014.
évben 7 .975,000,- Ft.

A fizętendő személyi térítési dijat az óradíj és az ađott hónapban a lakáson gonđozásra fordí-
tott idő (gondozónő munkanaplőja alapjarl) szorzata a|apjźn kell kiszámítani.

A hazí segítségnyújtás működési költsége 20|4. évrc 82.255.869,- Ft, a táľgyévre igényelt
költségvetési támogatás cisszege 7.975.000,- Ft, a két összeg különb<jzete 74.280.869,- Ft, ez
aLapján egy ellátott gondozási őrađíja I.479,- Ft, mely összeg képezi azintézményi téľítési díj
óránkénti összegét.

A hlŁi segítségnyújtás 2013 év adatai összefoelalva:
2013. év folyamán ellátásba kenilt 73 fő
2013. év folyamán ellátásbólkikerült 93 fo
2013. december 31. napján lI4fo ellátott
Gondozási őrák szána 21363,5
Láto gatások száma: 127 9 I

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



A JSzSzGyK vezetőjéĺek javaslata a|apjtn az étkezési térítési díjhoz hasonló (az elt&és +l-
40-50,- Ft) jövedelemhatár figyelembe vételével a téľítési díjak összegei a2013. éwel meg-
egyezŕ!összegbenkerĹilnénekmeghatźrozźsra.
A házi segítségnyijtás térítési díj métékét és <isszegét a rendelet tervezet 2. melléklete tar-
talmazza.

3 Jelzőrendszeresházisegítségnyújtás
A Képviselő-testület 421120|3. CXI.20.) számu döntése a|apján a je|zorendszeres hźzi segit-
ségrrýjtás szo|gźitatást a JSzSzGyK 1087 Budapest, Keľepesi t|t 29lA. szarrr alatti teleplre-
|yén az,,EzĹistfenyő'' Gondozőházban ĺjnként vállalt feladatként a 2014. évben továbbra is
múködteti.
Az Sn,2013. július 01. napjától hatályos módosítása a|apján a jelzórendszeres hĺízi segítség-
nyújtás bizosítása állami feladat. A Szociális és Gyermekvédelmi Foigazgatőságról szóló
31612012. (XI.13.) Korm. ľendelet aIapjarl a jelzőrendszeres hrŁi segítségnyújtást aEőigazga-
tőságbiztosítja az SZt 91. $ (2) bekezdésében meghataľozottak ťrgyelembe vételével.
Mfüödési költsége a20I4. évben 12.043.704,-Ft, aFőigazgatőságáIta| megküldött szerzóđés
a|apjźnz}I4. évben összesen |.788.012,- Ft szolgáltatási díjat biĺosít a je|zőrendszereshźzi
segítségnýjtás mfüödtetésére. A szolgáltatás összesen 60 db késztilékkel kertil ellátásra,
melybőljelenleg 58 készülék van kihelyezve. Aje|zórendszeres házi segítségnyujtás szo|gáI-
tatás igénybevétele térítésmentes.

4. Nappali ellátás

A kerületben az idősek, a szenvedélybetegek, valamint az érte|mí fogyatékosok nappali e||átá-
sa térítésmentesen kerül biaosításra. Az el|átottak számźra az onkormźnyzat munkanapokon
biztosítja az ellćúź.st, melyet kiilĺjn téľítési díjfizetés mellett kiegészíthet az egyéb szo|gźl|tatás,
és a szociális étkezés akáľ hétvégén is. A személyi téľítési díj nem haladhatja meg a szo|gá|ta-
tást igénybe vevő személy rendszeľes havi jĺivedelmének 30%-át. A VIII. keľĹileti lakó vagy
ĺartőzkodělsi hellyel nem rendeLkęzo éĺelmi fogyatékosok nappali ellátást igénybe vevőknek,
étkęzés téľítési díj fizetési kĺjtelezettsége van a Rendeletben foglaltak a|apjtn. A keľĹileten
kíviili igénybe vevők utźn az ellátási szerződésben foglaltak szerint meghatározott szolgálta-
tási díjat fizetnek aszerződő felek (más keľületi cinkoľmĺínyzatok).

Az ,,Oszirőzsa'' Gondoző Szo|gźĺIat beolvadźsáva| a nappali el|átás és a kęretében nyújtott
étkeztetés műkcjdési költségszámítása is átalakult. Az idősek nappali ellátása és keretében
nyújtott étkeztetés kĺiltségei kiilĺjn váltak. Az étkeztetés költségei a hazí segítségnyujtás és
szociális étkezés szakmai egységének címľendjében, míg a nappali ęllátás költségei külcin
szakmai egységnél keľültek betervezésre. A kĺjltségszźnnitások mindezek alapjan pozitiv
eredményt hoztak a2014 évre vonatkozőan, az idősek nappali ellátásanak mfüödési költségei
és a szociális étkęzés költségei lecsĺjkkentek. A szenvedélybetegęk és az éľtelmi fogyatékosok
nappali ellátása esetében az étkezés költségei nem fudtak külön válni, tekintettel ata,hogy a
költségvetési tĺĺmogatás külcin az étkezésre e két nappali e|Iatás esetében nincs meghatározva,
viszont a támogatźts mértéke magasabb, mint az idősek nappali e|Iátása esetében. A nappali
ellátások költségvetési támogatásainak összegei a 2014. évben: idősek nappali ellátása eseté-
ben 109.000,-Ftlfőlév, szenvedélybetegek esetében 310.000,- Ftlfőlév, fogyatékosok esetében
500.000,- Ftlfőlév.

2014. évi műkiidési ktil
kiiltségek iisszesen ktiltségvetési támoga.

tás
kültinbiizet

idősek nanoali ellátása 70.640.619-- Ft 27.250,000.- Ft (250 fő) 43.390.619.-Ft
szenvedélybetegek nappali
ellátása

23.099.05r,-Ft 15.500.000'- Ft (50 fő) 7.599.05r,-Ft

éľtelmĺ fogyatékosok nappali
ellátása

25.933.980.-Ft 10.000.000,- Ft (20 fo) 15.933.980.- Ft
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A keľület valamennyi nappali ellátást biztosító intézménye egész évben 100%-os kihasznált-
sággal mfüödik.

Az idősek és szenvedélybetegek nappali e|Iáttsa és az ott étkezés után fizetendő téľítési díjak
mértékét és összegét a rendelet tervęzęt 3. melléklete, az éľtelmi fogyatékosok esetébeĺ a 4.

mel l ékletę tartaImazza.

Mivel a nappali ęllátás téľítésmentes' eÍTe vonatkozó módosítási javaslatot nem tett az intéz-
ményvezető, az étkezéssel kapcsolatos javas|ata az előterjesztés 3. oldalan ismeľtetésre kerĹilt.

5. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - Eziistfenyő GondoaÍhdz

Az idősek gonďozőhénában azok az időskoruak, valamint 18. életévfüet betöltött beteg sze-
mélyek keľĹilhetnęk ellátásra, akik önmagukĺólbetegségfü miatt vagy más okbólotthonukban
időlegesen nem képesek gondoskodni, az e||átásra legfeljebb egy évig keľĹilhet soľ, mely
szfüség esetén további egy éwel meghosszabbítható. Az e||átható személyek szźtma:2I fő, a
20 13 . évben az intézmény 1 00%-os kihasználtsággal múkĺidött.

Az el|átott źůta| ťĺzetendő személyi térítési díj összegét a gondozási napok szorzata eredmé-
nyezí. Ha az ellátott az írfiézményi ellátást a hónap nęm minđegyik napjĺín veszi igénybe,
akkor távolléti díjat kell fizetnie. Az e|Iátott személyi térítési díja nem haladhatja meg havi
jövedelmének60Yo-át.

Az idősek átmeneti otthonának 20|4. évi mfüĺidési költsége 64.541.767,-Ft. A központi kcilt-
ségvetésről szóló tĺjrvényben foglaltak alapján a Nemzetgazdaséryi Miniszter által megállapí-
tott intézmény üzeme lteté si támo gatás 20 | 4 évb en 2| .922.0 0 0,- F t.

Az źńmeneti elhelyezést nyújtó időskoruak gondozőhźza ellátás utźn ťĺzetendő térítési díjak
méľtékét és összegét a ľendelet teÍvezet 5. melléklete tartalmazza, me|y a 2013 . évben megha-
tźlrozott díjakkal minimális eltéľéssel (esetenként 20-30,- Ft) megegyezo. Az eltérés oka, hogy
a jövedelemhatáľok az ĺiľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb ĺisszegének oÁ-os arźnyábarl
keľĹiltek meghatáľo zásra, me|y źiv á|tások csekély eltérést eredményeztek.

A személyes gondoskodúst nyújtó elldtások igénybevétele, térí,tési díj Jizetési kötelezettség

A Rendelet módosítása vált sztikségessé a térítési díjak aktualiztt|ásáll felül az alábbi okok
miatt:

- a Rendeletben a szoIgá|tatást nyújtó intézmény elnevezése 20|4. jaĺun 01. napjától
Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont és telephelyei (e|oző|eg

,,O szirőzsa'' Gondozó Szolgálat és telephelyei),
- a jelenleg hatályos ľendeletben foglaltak a|apján az igénybe vevo részére megállapított

személyi térítési díjat a ttrgyhőt kĺivető hó utolsó munkanapjáig volt köteles megfi-
zetni, a JSzSzGyK vezetojének javaslata a|apján a személyes gondoskodást nffitó
szociális ellátások térítési díjáról sző|ő 29lI993. (II.17.) Korm. ľendelet által nýjtott
felhatalmazás alapján 2014. április 01. napjátóI a szo|gá|tatás igénybe vevő minden
hónap 5. napjáig, havonta előľe kĺjteles a részéľe megállapított szęmélyi térítési díjat
megÍizetni ) ez a rendelkezés minden a JSzSzGyK által nyújtott térítési díj köteles
szo|gá|tatás ára érv énye s,

- a JSzSzGyk vezetőjének javaslattraa szociális étkeztetés esetében azelőzetes kömye-
zettaru|mány készítése megszűnik, a környezettanulmiíny a 2013. évben elsősorban
az&tkerult bevezetésre, mivel sok esetben a térítési díj hátralékosok sok esetben nem
voltak elérhetőek az á|taLuk megadott címen, tekintettel arra, hogy bevezetésľe kęnil a
térítési díj előre f,rzetése a dijtartozások száma is várhatóan jelentősen lecsökken, így
nem sziiksé ges az előzete s kĺlrnyezettanulmány lefolytatása,



- az étkeztetés szociális rászorultsága kibővítésľę és módosítdsra kerül az alábbíak sze-
ľint:

. az az aktív koru kerületi lakos helyett azon személy, aki háziorvosi ígazo|źs
szeľint egészségi á|Iapotamiatt átmenetileg vagy taľtósan nem képes biztosíta-
ni napi egyszeri meleg ételt,

. a kérelem benffitását megelőzoen az állami fogla|końatási szerwel legalább
hĺírom hónapig egyĹittmfüödĺitt helyett, az, aki a foglalkoztatás elősegítéséről
és a munkanélküliek ellátásáľól sző|ő |991. évi IV. ttirvény a|apjźn az á|Lani
fogla|koztatási szerv által álláskeresőként nyilvrĺntaľtott személy,

- a személyi térítési díj ĺisszegének 6 hónapra S)Yo-ra csökkentésének lehetősége kiegé-
szül azon személyek ktjrével, akik esetében egészségi állapotuk ľomlása ea indokolttá
teszi.

Az elmúlt években a téľítési díj hátralékosok száma és a kintlévőségek osszegei elsősorban az
étkeztetés vonatkozásában emelkedő tendenciát mutatnak.

A kintlévőségek megsztintetése érdekében szfüségessé vált a szeméIyi térítési díjak beÍizetési
ütemezésének újragondolása. A személyes gondoskodást nyújtő szocítůis ellátások térítési
díjáľól sző|ő 29lI993. (II.I7.) Koľm. rendelet 5. $ (3) bękezdése éľtelmében ha az önkor.
mźnyzat rendelete, illetve a megállapodás eltérően nem ľendelkezik, a szemé|yi téľítési díjat
az átmeneti e|he|yezést nýjtó intézményeknél legfeljebb egy havi időtaľtamľa előre, más
személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni.

A jelenleg hatályos rendelet értelmében az igéĺybe vevő a személyi térítési đíjat a tárgyhót
kĺjvető hó utolsó munkanapjáig köteles megfizetni. Amennyibeĺ az eIlźtást igénybe vevő ťlzę-
tési kötelezettségét nem teljesítette, az ellátás külön felszólítás nélkül a téľítési đíj rendezéséig
atźngyhőt követő második hónap első napjától sziineteltetésre került.
Javasolt, hogy a személyi térítési đíj 20|4, április 01. napjától minden hónap l. napjáig, ha-
vonta előre kerĹiljön megfizetésre, mely rendelkezés minimálisra szorítaná a hátralékok kiala-
kulását' Azon igénybe vevők akik ťlzetési nehézségekkel küzdenek a Rendęletben foglaltak
a|apjáĺ az ađott telephely szak'rnai vezetojénél kérhętik a szemé|yi térítési díj 6 hónapra 50oÁ-
ralortéĺő csökkentését, vagy elengedését, akeđvezményt aziĺxézményvezetőbirźija el (ezen
lehetőség a gondozottak szémźlra ez idáig is biztosított volt).

Az onkormźnyzat ĺjnként vállalt felađatként külön térítési díjfizetés (Rendelet 6. számú mel-
léklete) mellett biztosítja a fodrász, pedikrir, gyógýorna, gyógymasszőr szolgáltatásokat
(egyĹittesen: egyéb szolgáltatások).
Az egyéb szo|gźt|tatások személyi téľítési díj beťĺzetésekből 2013. évben I.392.070,- Ft bevé-
tele keletkęzett (ebből gyógymasszőr 605.160,- Ft, gyógytoľna t95.745,- Ft).az ontoŕmany-
zatĺak. A gyógýoľna és a gyógymasszor szo|gá|tatások tekintetében az igénybe vevők száma
az e|mu|t időszakban drasztikusan csökkent, amely ľendkívül aggasztő, hiszen ezen szo|gźita-
tások sok gondozott egészségi áIIapotánjavíthat. A JSzSzGyKvezetojénekjavaslata,hogy a
gyógýoľna és gyógymasszőr szo|gtitatások a VIII. keľiileti lakó vagy taftőzkodási hellyel
rendelkező igénybe vevők számtra téľítésmentesen kerülj ĺjn biztosításra.
A gyógýorna éves működési költsége f.216.6I5,- Ft, míg a győgymasszőľ éves szinten
4.0343.000,- Ft mlĺködtetési költséget jelent. A költségek a JSzSzGyK kĺiltségvetésében be-
tęrvezésre keľtiltek.

díi t arto zús o k a l ak ul lÍs a 2 0 I 0- 2 0 1 3. év k?) zij ttí idős zak b an
20Í0. év 2011.év 20|2. év 20|3. év

szociális étkezte.
tés

581.560,- Ft 1.229.712,-Ft 1.574.860,- Fr 1.169.930,- Ft

házi segítségnyúj-
tás

6Í.495,.Ft 279.027,-Ft 190.655,- Fr 278.800,- Fr



A fodrász és pedikúr szo|gźtltatások térítési díjai a20I3. évhez hasonlóan keriiltek meghataro-
zásra.

Iv. A dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

AzSzt rendelkezései figyelembe vételével azintézményi tinkĺiltségek feltilvizsgá|ataalapján
a személyes gondoskodást nýjtó szociális ellátások foľmáiról és a térítési díj fizetési kotelę-
zettségľől szőIő 2Il2011. (ry.12.) önkoľmĺínyzati rende|etbęn meghatározott intézményi tétí-
tési díjak akĹualizálásľa keľiiltek. Figyelerrllre véve az egyes sz,ł|gá|tatźlsrrk rrrűkĺ5dési kĺjltsé-
geit, valamint a szolgáltatás igénybe vevők é|ethe|yzetét a Rendeletben a téľítési díjak össze-
gei a20I3. évhez hasonló méľtékben kerĹiltek megállapításľa.

A térítési díj fizetési k<jtelezettségek részletszabá|yait az előteľjesztés mellékletétképezo ren-
delet tervez et tartaLmazza.

v. A dtintés célja' pénzůigyi hatása

A JSzSzGyK által nffitott és térítési díj köteles szolgáItatások mfü<ldési kĺiltségei az intéz-
mény költségvetésében betervezésre kęľültek. Tekintettel ana,hogy a térítési díjak ĺisszegei a
2013. évhezhasonló mértékben keľĹiltek betervezésre az onkormźĺĺyzat20|4. évi költségve-
tésében, ezért a Rendelet módosítása külön pénzlrgyí feďezetęt nem igényel. A gyógytoma és
gyógymasszőr szo|gáltatások költségei szintén az intézmény kĺiltségvetésében betervezésľe
keľiiltek, az e||átásoktérítésmentessé (keľÍileti lakó és taľtózkodási hellyel rendelkező igénybe
vevők esetében) váIásabevétel kiesést jelent az onkormźnyzat szźlmára. Azonban a díjfizetési
kötelezettségek módjĺĺnak megváltoztatásával (előre fizetés) minimálisra csökken a díjháta-
lékok száma és cisszege az ęm|ített bevétel kiesés kompenzálható.

VI. Jogszabályikiirnyezet

A Képviselő-testĹilet hatásktiľe Magyaľoľszág he|yi önkormanyzatairől' szőLő 20||. évi
CL)ooilX. tcĺľvény 42. s I. pontjában, valamint a szociális igazgatásről és szociális ellátá-
sokról szoLő |993. évi III. töľvény 62. s Q) bekezdésében, valamint a 92. $ (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében foglaltakon alapul.

Budapest, 20|4. március 03.

Törvényességi ellenorzés :
Rimán Edina

jegyzo
nevében és mesbízásábóll 7, ľ
Ju. ,ľ{ĺ%,ťz

U-' l, lt '- dr. Mésżáľ Erika
aljegyző

s-*ł*"L\\Łl
Sántha Pétemé
alpo1gáľmester



tewezet
Budap est Főváľos VIII. kerůilet Józs efváľo sĺ onko rmány zat Képvis elő-testületének

........120|,4. (........) tinkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáirĺil és a téľítési díj fizetési
ktitelezettségrő|szőiő2112011. (ľ.12.) iinkormányzati rendelet mĺódosításáról

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilęt Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete az A|aptor-
vény 3f. cikk (2) bekezdésében meghatiíľozott feladatköľébęn eljárva, a szociális igazgatástő|
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 6f. s Q) bekezdésében, valamint a92. $
(1) bekezdés a) pontjában,92. $ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás a|apjźn a ktjvetkező-
ket ľendeli el:

1. $ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiról és a térítési díj fizetés
kĺjtelezettségtóI szőLő 2|12011. (IV.12.) önkormanyzatiręndelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.

$ (1) bekezdés helyébe a k<jvetkező ľendelkezés lép:

,,2. s Q) A rendelet hatĺilya kiterjed a Budapest Józsefvórosi onkormónyzat fenntartásában
m,űködő Józsefvárosi Szocidlis Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont, 1081 Budapest, Nép-
színház u. 22. (a továbbiakban: JSzSzGyK) által nyújtott

a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatósolcra,
b) a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellótĺźst formára,
c) egyéb szolgáltatósolcra,

és ezen szolgáltatósokat igénybe vevő ellátottak térítési díj fizetési kÓtelezettségére.',

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

,, (2) Az ellátĺis iránti írásbeli kérelmet az ellátást igénybe vevő jövedelemigazolásával és va-
glonnyilatkozatával a JSzSzGyK - Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés szalcľnai eglsé-
gében (]089 Budapest, orczy út 4]') kell benyújtani. Nappali ellátás és ótmeneti elhelyezés
esetén a szolgóltatóst nyújtó intézmény vezetőjénél kelĺ írásban kezdeményezni az ellátást.
Házi segítségnyújtĺźs igénylése esetén a JSzSzGyK koteles környezettanulmányt végezni.,,

3. $ A Rendelet 3. $ (4) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendęlkezés lép:

,, (4) Az ellótást igénybe vevő az általa fizetendő konlĺrét osszegben megállapított személyi
téľítési díjat minden hónap 5. napjáig, havonta előre kt;teles megfizetni a szolgóltatás meg-
kezdésekor megkarctt megállapodás alapján. Az ellátóst igénybe vevő az ellótás megszünteté-
sét vagy szĺineteltetésü kateles haladéhalanul kérelmezni a JSzSzGyK adott szolgóItatóst
nyúj tó szahnai egység telephelyén.,'

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

,, (l) Etkeztetés szempontjából szociálisan ľószorult ąz aki
a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló torvény szerint sajátjogú nyugellótásban

ľészesiłl,
b) megváltozott munknképesség{Í,
c) a háziorvosi igazolás szerint egészségi óllapota miatt átmenetileg vagł tartósan nem

képes biztosítąni a napi eglszeri meleg,ételt,
d) súlyosan fogyatékos,
e) pszichiótriaibeteg,
Í) afoglalkoztatás elősegítéséről és a munknnélküliek ellátósĺźról szóló ]99]' évi IV. tĺ;r-

vény alapján az állami foglalkoztatási szerv áltaĺ álláskeresőként nyilvántartott gze-
Ín!!lŁ

g) aktív korúak ellátásában részesüIő,
h) időskorúak j áradékaban részesül.',
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5. $ A Renđelet 7. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(I)Az idősek nappali ellátásą a JSzSzGyk telephelyein műkadő idősek klubjóban biztosított
nappali ellátás' Az idősek klubjainakfelsoľolását a rendelet I. függeléke tartalmazza.''

6. $ A Rendelet 8. $ (1) bękezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:
,,(]) A szenvedélybetegeknappali ellótása aJSzSzGyK 1084 Budapest, Máýós tér ]2. szóm
alatti telephelyen műkĺjdő ,,Mótyás Klubon,, belül biztosított nappali ellátás.,,

7. $ A Rerldelet 9. $ (1) bekezdése helyébe a ktjveĹkez(i ľerldelkezés lép:
,,(1) Fogyatékos személyek nappąli ellátósa a JSzSzGyK 1082 Budapest, Kisstóció u. ]].
szám alatti telephelyen míikadő ,,Ertelmi Foglatékosok Napközi otthonán', belül biztosított
nappali ellátás.,'

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

,, (3) A VIII. kerületi lako vagł tartózkodósi hellyel nem rendelkező értelmi fog,latékosok nap-
pali ellátását igénybe vevő a (2) bekezdésben meghatározott téľítési díj fizetésére kötelezett. A
szolgáltatásért az igénybe vevő lakó vagy tartózkodási helye szerinti telepüIési önkormónyzat
az ellátási szerződésben meghatározott szolgáltatási díjat fizet.,,

9.$ A Rendelet 10. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Q) Az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza a JSzSzGyK 1087 Budapest, Ke-
repesi ?it 29/A' szám alatti telephelyen műkodő ,,Ezüstfenyő Gondozóhĺźzĺźn', belül biztosított
személye s gondos kodóst nyúj tó s zako sított ellátás i forma.,'

10. $ A Rendelet 13. $ (1) bekezdése helyébe akovetkező ľendelkezés lép:

,,(1) A személyi térítési dijat a JSzSzGyK adott szolgźitatást nffitó szakmai egység vezetője
áLlapítja meg.''

1 1. $ A Rendelet 13. s (2) bękezdése helyébe a következő rendelkęzés lép:

,, (2) Ha az igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, a szakľnai vezető írásbeli érte-
sítésének kézhenételétőI számított nyolc napon belal a Képviselő-testtilet humánszolgóltatási
hatáskareit glakorló Bizottságához fordulhat, mely határozattal dant a személyi térítési díj
összegéről.,,

12. $ A Rendelet 14. $ (1) bekezdésę helyébe akövętkező ręndelkezés lép:

,, (]) A JSzSzGyK adott szolgĺźltatóst nyújtó szalcrnai egłség vezetőjének javaslata, valamint az
ellátósban részesiilő kérelme alapján a személyi térítési díj ôsszegét a JSzSzGyK intézményve-
zetője csökkentheti vag,l elengedheti, amennyiben az igénybe vevő jôvedelmi és vagłoni vi-
szonyai ezt indokolják.''

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

,,(2) A személyi térítési díj asszege 6 hónapra 50oń-ra csökkenthető, amennyiben az igénybe
vevőidőszakosan, vagł tartósan létfenntartási gonddal küzd, (különösen ha ]00.000,- Frot
meghaladó temetkezési koltsége merült fel, vagł bűncselelcrnény áldozatóvó vólt, vagł a ktjz-
üzemi szolgáltató által kiállított éves elszómolási szdmla alapján a fizetési kotelezettség meg-
haladja az 50.000,- Ft-ot), valamint egészségi állapotdnak romlása miatt.''

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

,, (]) A JSzSzGyK adott szolgáltątást nyújtó szalcrnai egységének vezetője az esetleges személyi
térítési dí1'fizetési kÔtelezettség elmulasztósóból származó díjhótraléĺĺról negledévente tájé-
koztatóst ad a Képviselő-testület humónszolgáltatási hatáslcöreit gyakorló Bizottságának.',
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15. $ A Rendelet 1-6. męllélete helyébe e rendelet 1-6. melléklete lép.

| 6, Ez a rendelet 20 I 4. április | . ĺapjarl Iép hatéiyba.

Budapest, 2014. máľcius .......

Riman Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ
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]. melléklet ...... /2014. (,....) önkormányzati ľendelethez

FIZETENuo rľľÉzľĺÉľvr ľÉnÍrasl DÍJ nrxnzľBľľs

jövecĺelem alsó határa/
ĺiregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb ĺisszegének

Yo-a

j ĺiveĺlel em fęlso hatźra/
öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ösz-

szesénekoÁ-a téľítési díi %o-a térítési díi lnap

0 0 0 0

0
egyedülállók esetében

r00% 0 0

egyedülállók esetén

100% felett

egyediilállók esetében

r06% )5 15

családos esetén

0 oÁ fe|ett

családos esetén

106%-ie 2"5 15

1060Á felett 140%-is 5 35

140Yo felett 160%-is 7.5 50

I60oÁfelett 175%o-is 10 70

t75Yo fe|ętt 193%-is 15 100

193%o felett 203%-ís 2A t3s

203Yo felett 210%-íe 25 170

2|1oÁ felett 2f0%-is 30 205

2f0oÁ feIett 228%-ís 35 240

2280Á fe|ett 237%-is 40 270

237%o felett 24S%-is 45 30s

245%o felett 253%-is 50 340

253Yo fe|ętt 262%-is 55 375

2620Á felett 272oÁ-is 60 4t0

2720Á felett 280%-is 65 440

280Yo fe\ett 289%-is 70 475

2890Á felett 298%-is 75 510

298Yo felett 307%-is 80 545

307%o felett 315%-is 85 580

3I5Yo feletl 3240Á-is 90 610

3f4Yo felett 333oÁ-íp 95 64s

333Yo felett 100 680
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2. melléklet ...... /20]4. (.....) ankormánvząti rendelethez

FIZETENDo rľľnzuÉľrĺ ľľnÍľÉsl DÍJ ÍIAzl sE GÍTSEcľyÚĺľÁs

jövedelem alsőhatára/
öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb tlsszegének

Y'-a

jĺlvedelem felső hataľď
öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ĺisz-

szesénekyo-a térítési đíi %-a térítési díi l nap

0 0 0 0

0 %o fe|ętt L06oÁ-is )s 20

1060Á fe|ett 140oÁ-is 5 40

l40Yo felett 175%-is 10 80

I75oÁ fe|ett 193%-is. 15 r20

l93Yo felett 203%-is. 20 160

203Yo fę|ętt 21D%-is 25 f00

2IIoÁ fe|ett 220%-is 30 235

220%o felett 228Yo-ís 35 275

228Yofę|ętt 237oÁ-is 40 315

237Yo felett 24SYo-is 45 355

2450Á fe|ett 254oÁ-is 50 395

253%o felett 262%-ie 55 43s

2620Á fe|ętt 272%-1s 60 475

272%o felett 280%-is 65 515

280%o felett 289%-is 70 555

289Yo felett 298%-ís 75 595

298Yo fę|ett 307%-is 80 630

3070Á fe|ett 3I5oÁ-is 85 670

3l5Yo felett 324%o-is 90 110

324%o fe|ętt 333oÁ-is 95 750

3330Á felett 100 790
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3' melléklet ... .'. /2 0 ] 4. (..... ) žnkormányzati rendelethez

IDosEK És szEľvEDÉLYBETEGEK NAPPALI ľI,ÁľÁsÁBAN
nÉsznsÜlor nľxBznsl FIZETENDo INTEZMÉNYI TÉRÍľnsr oÍĺa.

jövedelem a|sőhatára/
öregségi nyugđíj minden-
kori legkisebb összegének

%o-a

j övedelem fe|ső hatźr al
öľegségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ösz-

szesének%;o-a térítési díi %-a téľítési dii /nap

0 0 0 0

0
egyedülállók esetében

100% 0 0

egyedülállók esętén

100% felett

egyedülállók esetében

106% )ą 15

családos esetén

0 Yo felett

családos esetén

106%-is )5 15

1060Á felett 140%-is 5 J)

140Yo felett 160%-is 7,5 50

160%ofelett 17SoÁ-is 10 70

l75Yo felett 193%-is 15 100

1930Á felett 203%-ip, f0 135

203Yo felett 21D%-is 25 170

fII%o felett 220%-is 30 20s

220Yo felett 228%-is 35 240

2280Á fe|ett 237%-ís 40 270

2370Á felett 245%-ís 45 305

245Yo felett 25 oÁ-is 50 340

253o/o felett f62%o-ís 55 375

2620Á fę|ett f7Z%-is 60 4r0

2720Á fe|ett 280%o-is 65 440

2800Á felett 289%-is 70 475

289%o felett 29&%-is 75 510

2980Á felett 307%-ís 80 s45

307%o felett 315%-ís 85 580

3t5oÁ fe|ett 3240Á-ís 90 610

324Yo fę|ett 333%-is 95 645

3330Á feIett 100 680
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4. melléklet '..... /20]4' (.'...) önkormányzati rendelethez

Énľnr,ľĺI FoGYATÉrosox NAPKoZI oTTHoNA
NAPPALI n,lÁľÁsÁľAN RÉsZEsÜLoK FIZETENDŐ IľľÉzľĺnľrĺ

ÉľxnznsI ľnnÍrÉsl DÍJA

jövedelem alsőhatára/
ĺiľegségi nyugdíj minden-
kori legkisebb cisszegének

Yo-a

j övedelem felso hatźral
öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ĺĺsz-

szesénekyo-a térítési díi%-a térítési dii lnap

0 0 0 0

0
egyedülállók esetében

100% 0 0

egyedülállók esetén

100% felett

egyedülállók esetében

r06% ')\ 15

családos esetén

0 oÁ fe|ett

családos esetén

I06%.ís' f,5 15

I06Yo felett 140oÁ-is' 5 35

|'40%o fę|ętt l60%-ís 7,5 50

|607ofe|ętt |75%-ís 10 70

I75oÁ fe|ett |'93Yo-ís. 15 100

l,93Yo felett 203%-is, 20 135

203Yo felett 21}%-is 25 r70

2I|oÁ fe|ett 220%-is 30 205

220Yo felett 228%-is 35 240

228Yo felett 237%-is 40 270

237Yo feIętt 24S%o-ie 45 30s

2450Á felett 254%-is 50 340

253%o felett 262%-is 55 375

262%o felett 272Yo-is 60 410

272%o felett f80%-is 65 440

280Yo felett 289%-is 70 475

289%o felett 298%-is /) s10

2980Á felett 307%-is 80 545

307Yo felett 315%-is 85 580

3|5%o feletÍ 324Yo-is 90 610

324%o felett 333%-is 95 645

333Yo fe|etÍ 100 680
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5. melléklet .'..'. /20]4. (..'..) ankormónyzati rendelethez

EZÜSTFENYo GoND oZ ondz FIZETENI o rNrÉznĺBľrr rÉnÍľBsl
uÍĺa.x

jövedelem
a|sőhatźra/
az öregségi

nyugdíj
mindenkori
legkisebb

cisszegének
oÁ-a

jövedelem
felső hatá-
ral azöreg-
ségi nyug-
díj min-
denkori

legkisebb
összegének

Yo-a
téľítési díj
Ft / nap

távolléti díj
max.2hő-
nap távollét

esetén

távo|Iétí díj 2
hónapot megha-
ladó kórhfui ke-
zelés miattitá-
vollét esetén

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

esetben

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

0 I06oÁ-ip 0 0 0 0

I06Yo felett II Yo-is 600 r20 240 360

Il4%o felett 1f4%-is 650 130 260 390

I24oÁ feLett 140%-is 700 140 280 420

l40Yo felett I49%-ís 800 160 320 480

I49oÁ feIett 158%-is 850 170 340 s10

158% felett 167%o-is 900 180 360 540

167%o fę|ett 175oÁ-is 950 190 380 570

175o/o felett 184%o-is 1000 200 400 600

I84o/o fę|ett I93oÁ-is 1050 210 420 630

I93oÁ fe|eÍt 203oÁ-is' 1 100 220 440 660

203%o felett 2|}oÁ-is' 1 1s0 f30 460 690

flUo/o felett 220%o-is. r200 240 480 720

f20oÁ fe|ętt 228Yo-is 1250 250 500 750

2280Á fe|ett 237%o-is 1300 260 520 780

f37%o felett 24S%o-is 1350 270 540 810

2450Á fe|ett 254%o-ie 1400 280 s60 840

2540Á fe|ętt 262%-is. 1450 290 580 870

f62%o felett 280%-is. 1500 300 600 900

f80oÁ felett 299%-íe 1600 320 640 960

299Yo fęIett 17t0 340 685 r025
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egy főre jutó jiivedelem

alsó és felső hatáľaĺFtĺ az
iiľegségi nyugdíj min.

denkori legkisebb tissze-
eéneko/o.a

téľítési
díj oÁ.a

fodľász

Ftlőra

pedikĺíľ

Ft/alkalom

gyogy-

masszőľ

Ft/alkalom

gyogy-

torna

Ft/alkalom

0-106%-is 0 0 0 0 0

106% felett l4}Yo-is )5 25 25 25 30

140% fę|ętt l75%o-ip 5 50 50 50 65

|75% fe|ett l93%o-ís 10 105 105 105 r25

193% fe|ett2l0%o-ís 15 160 160 160 190

2I0% ťe|ett228%o-is 20 210 2r0 210 250

2f8% fe|ettLŁSoÁ-ís 25 265 26s 265 315

245% fe|ett253oÁ-ís 30 315 315 315 380

253% felett260Yo-ís 35 370 370 370 440

260% fe|ettf67oÁ-íp 40 420 420 420 505

268% felett266Yo-is 45 475 475 475 s65

266% felettZ&}%o-is 50 530 530 530 630

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

288% fe|ett295oń-is 60 635 63s 635 755

295% fę|ett302%o-is 65 685 68s 685 820

302% felett 312%;o-is 70 740 740 740 880

312% felett322%o-is 75 790 790 790 945

322% felett333oÁ-is 80 845 84s 845 1010

333% felett 344%o-iu 85 895 895 895 1070

344% felett 354Yo-is 90 9s0 950 9s0 I 135

354% fe|ett357oÁ-is 95 1000 1000 1000 1 19s

357 %o fę|ętt 100 1055 r055 1055 1260

6' melléklet '..... /20]4. (,....) önkormányzati rendelethez

EGYEB sZoLGÁLTATÁsoK UTÁN FIZETENDo rnnÍľnsl nÍĺa.x

A fodrász, pedikrir, gyógymasszás, győgýorna szolgáltatást ahazi segítségnýjtást, nappali
ellátást és az átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodrász, pedikűr,
szo|gá|tatást igénybe vevő ellátott attĺblázatban meghatiĺrozotttétitési díj megfizetésére k<jte-

Iezett, függetlenüI azigéĺybevétel helyszínétől. A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺĺro-
si onkormányzat közigazgatási tertiletén élő' ott lakó- vagy tartőzkodási hellyel rendelkező
házi segítségnýjtást, nappali e||átást és az átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak a
gyógymasszázs és gyógýoľna szolgźitatást téľítésmęntesen vehętik igénybe, egyéb esetben a
tźh|ázatbarlmeghatározott téľítési đíj megťĺzetésére kötelezett. A fodrászat esetében a szo|gá|-

tatás időtartama: férťl hajvágás fé| őra, noí hajvágás+szźtrítás 1 óra, festés I &a (a szĹikséges
kellékeket az e|Iźĺottnak kell megvásárolnia), dauer I,5 őra (a sztikséges kellékeket az e||á-

tottnak kell megvásárolnia). A gyógymasszás kezelés ídotartama alkalmanként 20-45 peľc. A
gyógýornakezelés iđőtartama - a beteg állapotától fuggően - 20-45 perc.
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Indokolás

A módosító rendelet a következők szerint váItońat a szemé|yes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások formáiról és a térítési díj ťĺzetési kötelezettségľől szőIő 2ll2011' (N.12.) <inkor-
mźny zati renđelet j elenle gi szab á|y ain.

azI. $-hoz

A módosítás indoka, hogy az ,,oszirőzsď' Gondozó Szolgálat z\I4.január 01. napjától bęol-
vadással egyesült a Jőzsefvźtrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központtal. A beolvadó in-
tézmény 2013. december 3I. ĺapjával megszűnt, általános jogutódja a Józsefuarosi Családse-
gítő és Gyermekjóléti Központ, melynek neve}}I4.januaľ 01. napjátóI Jőzsefvźlrosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekj óléti Központ.

af. $-hoz

A módosítás indoka megegyezik a 1. $-ban foglaltakéva|, 2014. jarluáĺ 01. napjátó| az el|átźy
sok iránti kérelmeket az ađott szolgźůtatás telephelye szerinti szakmai vezetőnéI kell benyuj-
tani.

a 3. $-hoz

A módosítás indoka, hogy az ellátást igénybe vevők ezidáig utólagosan ťĺzették a térítési dí-
jakat, azonban ez jelentős díjhátľalékot eredményezett, ennek megsztintetése érdekében atérí-
tési díjak fizetése minden hónap 5. napjáig előľe töľténik.

a 4. $-hoz

A módosítás indoka, hogy az étkeztetés szociális ľászoľultsági feltételei kibővítésre kęľülĺęk
azon személyek körével, akik ez idáig ebbe a kciľbe ĺemtartoztak bele, azonban szociális kö-
rĹilményeik ezt indokol ttá teszi.

az 5. $-hoz

A módosítás indoka megegyezik az 1. $-hoz tartozó indoklással.

a 6. $-hoz

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

a7. $-hoz

A módosítás indoka megegyezik az |. $-hoz tartozó indoklással.

a 8. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a Budapest VIII. keľĹileti lakó vagy tartőzkodási hellyel nem ren-
delkező éľtelmi fogyatékosok nappali e|Iátását igénybe vevó kizźlrőIag az étkezés után köteles
térítési đíjat fizetni. A szolgáltatásén az igénybe vevő lakóhelye vagy tartőzkodétsi helye sze-
rinti települési önkormźnyzat az e||átźsi szerződésben meghatĺĺľozotíszo|gá|tatási dijatťtzet.

a 9. $-hoz

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

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

1 1. $-hoz

A módosítás inđoka, hogy a személyi térítési díjakat az ađott szolgźitatást nýjtó szakmai
egység v ezetője á||apítja meg.

a12. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a 2014. évtől átalaku|ő intézmény a Jőzsefvtrosi Szociális Szolgál-
tató és Gyeľmekjóléti Központ szakmai egységeinek vezetői tesmek javaslatot a személyi
téľítési díj elengedésére, csökkentésére és az intézményvezető d<jnt a kérelmekrő|, ez idáig a
telephelyvezetók javas|ataa|apjándöntöttazintézményvezetó.

a 13. $-hoz

A módosítás indoka' hogy a személyi térítési đíj az igénybe vevő egészségi állapotĺínak rom-
lása miatt is csĺjkkenthetővé váljon.

a 14. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a 29lI993. (II.17.) Korm. rendelet éľtelmében az eset|egesen kelet-
kezetĺdíjhátralékľő| azintézmény vezetője negyedévente kciteles a fenntartőttájékonatĺi.
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EREDETI RENDELET
A személyes gondoskodást nyújtó szociá-

lis ellátások formáiľól és a téľítési díj
Íizetésĺ kiitelezetts égrő|

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuarosi
onkormányzat Képviselő-testiilet e a szociá-
lis igazgatásról és szociális ellátásokról
szőIő 1993. évi III. törvény 62. $ (2) bekez-
désében, a 92. $ (1) bekezdésében kapott
fe|hata|mazás a|apján a k<jvetkezőket rende-
li el:
l. $.A rendelet hatźllya _ kivétel 9. $ (3)
bekezdésében foglaltak - kiteľjed a Buda-
pest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuáľosi on-
kormźnyzat kozigazgatási teľiiletén é1ő, ott
lakó- vagy tartőzkođźlsi hellyel rendelkező
személyekĺe.

2. $ (1) A rendelet hatá|ya kiterjed a Buda-. 'ż.pest Józsefu aľosi,' onko rmtnyzat fęĺlrúartá-
sában működő ,,oszítőzsď' Gonđozó Szol-
gáIat, 1089 Budapest, orczy tlt 4l. (a to-
vábbiakban: Gondozó Szolgálat) á|ta| ny$.
tott
a) a személyes gondoskodást nyujtó szoctá-
lis alapszolgáltatásokľa,
b) a személyes gondoskodást nyujtó szako-
sított ellátási foľmiíĺa,
c) egyéb szolgéĺItatásolľa,
és ezen szolgá|tatásokat igénybe vevő ellá-
tottak téľítési díj fizetési k<itelezetts égére.

(2) Személyes gondoskodást nffitó szociá.
li s alap szo 1 gá|tatás..

a) az étkeztetés,
b) a házi se gítsé gnffi tás,
c) a je|zőrendszeres hazi segítségnyújtás,
d) a nappali ellátás.

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

nłónosÍľÁsr ĺĺ.vĺ.sLAT

l.s A Rendelet 2. $ (1) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép:

,,2' s (l) A rendelet hatálya kiterjed a Bu-
dapest Józs efvór os i onkormányzat fenntar-
tásóban műlrodő Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, ]08]
Budapest, Népszínház u. 22. (a továbbiak-
ban: JSzSzGyK) ákal nyújtott

a) a szem,élyes gondoskodást nyújtó
szo ciális alapszol gáltatós olcr ą,

b) a személyes gondoskodást nyújtó
s z ako s ított ell ótás i formár a,

Đ egłéb szolgáltatósolcra,
és ezen szolgáltatósokat igénybe vevő elld-
tottak térítési díj fizetési kÓtelezettségére. ''
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(4) Személyes gondoskodást nffitó szako-
sított ellátási forma: az átmenteti elhelve-
zést nyújtó időskoruak gondozőhźza.

(5) Egyéb szolgáltatások:

ca) a győgytoma,

cb) a gyógy masszőr,

cc) afodrźsz,

cd) a pedikűr.

3. $ (1) Az e|Iźĺások igénybe vétele ĺinkén-
tes, az ellátás az igény|ő vagy töľvényes
képviselőj e írásbeli kérelmére töľténik.

(2) Az ellátás iľanti írásbeli kérelmet az
ellátást igénybe vevő jöveđelemigazolásá-
val és vagyonnyilatkozatáva| a Gondozó
Szolgálat székhelyén kell benyujtani. Nap-
pali ellátás és átmeneti elhelyezés esetén az
igénybe venni kívant iĺĺtézmény vezetojéné|
kell írásban kezdeményezni az ellátást.
Szociális étkeztetés, valamint hazi segítség-
nyújtás igénylése esetén a Gondozó Szo1gá-
lat köteles köľnyezettanulmáný végezní.

(3) A 2. $-ban meghataľozott ellátások
személyi térítési díjának megáIlapításánál a
szo|gá|tatást igénybe vevő ellátott rendsze-
ľes havi jtivedelmét kell figyelembe venni.

(4) Az ellátást igénybe vęvő az áLta|a ťlzę-
tendő konkĺét ĺisszegben megállapított sze-
mélyi térítési đíjat a tźlrgyhőt kcjvető hó
utolsó munkanapjáig kĺiteles megťĺzetni a
szolgá|tatás megkezdésekor megkĺitĺĺtt
megállapodás alapjźn. Amennyiben az e||á-

tást igénybe vevő fizetési kötelezettségét
nem teljesítí, az ellátás külön fęlszólítás
nélkül a térítési díj renđezéséig a targyhót
követő második hónap első napjától szüne-
teltetésľe kerül. Az e||átást igénybe vevó az
ellátás megsziintetését vagy sztineteltetését
köteles haladéktalanul kéľelmezni a Gondo-
ző Szolgtiat székhelyén vagy az adott szol-
gá|tatást nyuj tó tel ephelyén

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

,, (2) Az ellátás iránti írásbeli kérelmet az
ellótóst tgénybe vevő jt)vedelemigazolósá-
val és vagyonnyilatkozatával a JSzSzGyK_
Házi segítségnyújtás és Szociólis étkeztetés
szalcľnai egységében (I089 Budapest, orczy
út 41.) kell benyújtani. Nappali ellátás és
ótmeneti elhelyezés esetén a szolgóltatást
nyújtó intézmény vezetőjénél kell írásban
kezdeményezni az ellátóst' Házi segítség-
nyújtós igénylése esetén a JSzSzGyK köteles
kÖrny ez ett anulmányt v é ge zni.',

3.s A Rendelet 3. $ (4) bekezdésę helyébe a
kĺjvetkező rendelkezés lép:

,, (4) Az ellátást igénybe vevő az általa fize-
tendő konlĺrét osszegben megáĺlapított sze-
mélyi térítési díjat minden hónap 5. napjá-
ig, havonta előre k;teles megfizetni a szol-
gáltatás megkezdésekor megkötott megálla-
podás alapjón' Az ellótást igénybe vevő az
ellátás megszüntetését vag1ł szüneteltetését
koteles hąladéktalanul kérelmezni ą
JSzSzGyK adott szolgóltatóst nyújtó szak-
mai egts ég telephelyén.''
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4. $ (1) Etkeztetés szempontjából szociálĹ
san ľászorultaza személy, aki

a) a tźrsadalombiztosít^ási nyugellátásfuól
szóló t<jľvény szerint saját jogú nyugellá-
tásban részesül,

b) megváltozott munkaképességű,

c) az az aktív koru kerĹileti lakos, akt házi-
orvosi igazolás szerint egészségi á||apota
miatt átmenetileg vagy taľtósan nem képes
biztosítani napi egyszeľi meleg ételt.

d) súlyos fogyatékos,

d) súlyos fogyatékos,

e) pszichiátriai beteg,

f) a kérelem benyújtását megelőzően az
állami foglalkoztatási szerwel legalább
harom hónapig együttmfüödött,

g) aktív koruak ellźúásźlban ľészesül,

h) időskoruak jaradékéban részestil.

(2) Az étkeztetés utźn ťĺzętęndő térítési
díjak mértékét és ĺisszegét az 1. melléklet
tartalmazza.

5.$ A hazi segítségnyújtás után fizetendő
térítési díjak méľtékét és összegét a 2. me|-
léklet tartalmazza.

6.$ A je|z&enđszeres hazi segítségnyújtás
szo|géůtatás igénybevétele térítésmentęs.

7. $ (1) Az idősek nappali ellátása a Gon-
đozó Szolgálat telephelyein mfüödő iđősek
klubjában biztosított nappali ellátás. Az
idősek klubjainak fęlsorolását a ľendelet 1.

fiig gel éke tartalmazza.

(2) Az idősek nappali ellátása és az otĹ ét-
keztetés után ťĺzetęndő térítési díjak mérté-
két és összegét 3. melléklettarta|mazza.

(3) I<ĺznő|ag idősek nappali ellátás szo|gá|-
tatás igénybevétele térítésmentęs.

4. $ A rendelet 4. $ (1) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,, (I) Etkeztetés szempontjából szociólisan
rászorult az aki

a) a társadalombiztosítási nyugellótás-
ról szóló törvény szerint saját jogú
nyugellátásb an r észesül,

b) megváltozott munkakepességű,
c) a háziorvosi igazolós szerint egés-

zségi dllapota miatt ótmenetileg
vagl tartósan nem kćpes biztosítani
a napi egłszeri meleg ételt,
súlyosanfogłatékos,
pszichiátriai beteg,
a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló
]99]. évi IV. törvény alapján az áI-
lami foglalkoztatási szerv által ól-
Iáskeresőként nyilvántartott sze-
mélv
ahív korúak ellátás áb an része sülő,
idő s kor úak j ór adékab an r é s ze sül.,,

5.$ A Rendelet 7. $ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(I)Az idősek nappali ellótása a JSzSzGyk
telephelyein működő idősek klubjában biz-
tosított nappali ellátás. Az idősek klubjai-
nak felsorolását a rendelet l. ftggeléke
tartalmazza. "

d)
e)

Í)

s)
h)

z)



8. $ (1) A szenvedélybetegek nappali e||źúá-

sa a Gondoző Szolgálat 1084 Budapest,
Mátyás tér 12. szám aIatti telephelyen mű-
ködő ,,Mátyás Klub'' bęlül biztosított nap-
pali ellátás.
(2) 

^ 
szenvedélybetegek nappali ellátása és

az ott étkezés után ťĺzetendő térítési díjak
mértékét és összegét 3. melléklet tarta|maz-
za.

(3) Kizźnő|ag szenvedélybetegek nappali
ellátás szo|gá|tatźls igénybevétele térítés-
mentes.

9. $ (1) Fogyatékos személyek nappali ellá-
tása a Gondozó Szolgálat 1082 Budapest,
Kisstáció u. 11. szźrn a|attí telephelyen mri-
ködő ,,Éľtelmi Fogyatékosok Napközi ott-
hona'' belül biztosított nappali ellátás.

(2) Az éľtelmi fogyatékosok nappali ellźtźr
sa és az ott étkezés utáĺ ťĺzetendő térítési
díjak mértékét és összegét 4. melléklet taľ-
talmazza.
(3) A VIII. keľületi lakó vagy tartőzkodási
hellyel nem ľende|kező érte|mi fogyatéko-
sok nappali ellátását igénybe vevő a (2)
bekezdés szerinti téľítési díjon felül 2.000,-
Ftl ĺap / fő fi zetésre kötelezett.

(4) Kizárő|ag éľtelmi fogyatékosok nappali
ellátás szo|géltatás igénybevétele térítés-
mentes.

10. s (l) Az átmenęti elhelyezést nyújtó
időskoruk gondozőhźna a Gondoző Szolgá-
lat 1087 Budapest, Kerepesi ut 29/a. szźm
a|atti telephelyen múkc'dő ,,Ezüstfenyő
Gonđozőház,, belül biĺosított személyes
gondoskodást nyujtó szakosított ellátási
forma.

(2) Az átmeneti elhelyezést nyujtó idősko-
ruak gondozőhźna ę|Iátźs utźn ťtzetendó
térítési díjak méľtékét és <isszegét az 5. mel-
léklet tarta|mazza.

1 1. $ Az egyéb szolgá|tatások után ťlzeten-
dő téľítési díjak mértékét és összegét a 6.

melléket tafia|mazza'

6. s A Rendelet 8. $ (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

,, (I) A szenvedélybetegek nappali ellótásą ą
JSzSzGyK 1084 Budapest, Máýds tér ]2.
szám alatti telephelyen műkbdő ,,Mátyás
Klub on', belül bizto sított nappali ellátás.,'

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

,, (I) Fogłatékos személyek nappali ellátása
a JSzSzGyK 1082 Budapest, Kisstóci,ó u.

]]. szám alatti telephelyen m{iködő ,,Ertel-
mi Fogłatékosok Napkozi otthonán'' belül
biztosított nappali elĺátás.''

8.s A Rendelęt 9. $ (3) bekezdése helyébe a
következő ľenđelkezés lép:

,, (3) A VIII. kerületi ląkó vagł tartózkndósi
hellyel nem r endelkező értelmi fo g,,atékos ok
nappali ellátását igénybe vevő a (2) bekez-
désben meghatározott térítési díj fizetésére
kotelezett, A szolgáltatósért az igénybe vevő
lakó vagł tartózkodósi helye szeľinti telepü-
lési önkormányzat az ellátósi szerződésben
me ghatórozott szol gáltatás i díj at fizet.',

9.$ A Rendelet 10. $ (1) bekezdése helyébe
a következő ľendelkezés lép:

,,(I) Az ótmeneti elhelyezést nyújtó idősko-
rúak gondozóháza a JSzSzGyK ]087 Buda-
pest, Kerepesi út 29/A. szám alatti telephe-
lyen műkadő,, Ezüstfenyő Gondozóházán',
belül biztosított személyes gondoskodást
nyúj tó szakosított ellátósi forma.,'
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12. $ E rendelet f. 5 Q)-() bekezdésében
meghatźrozott szolgáltatások tekintetében
az irĺtézményi térítési díjak összegét a ľen-
delet 2. fliggeléke tarta|mazza.

13. $ (1) A személyi térítési dijat a Gondo-
ző SzoIgá|at v ezetoje á||apitja meg.

(2) Ha az igénybe vevő a személyi térítési
díj összegét vítatja, az intézményvezető
írásbeli értesítésének kézheméte|éto| szá-
mított nyolc napon beltil a Humiĺnszolgá|ta-
tási Bizottsághoz forđulhat, me|y hatźrozat-
tal dönt a személyi térítési összegéről.

14. $ (1) A Gondozó Szolgálat telephely
vezetójének javaslata, valamint az e||átás-
ban részesülő kérelme alapján a személyi
téľítési díj összegét a Gondoző SzoIgáIat
vezetóje csökkentheti vagy elengedheti,
amennyiben az igénybe vevő jövedelmi és
vagyoni viszonyai ezt indokoljak.
(2) 

^ 
személyi térítési díj összege 6 hónap-

ra 50%oła csökkenthető, amennyiben az
igénybe vevő időszakosan, vagy taľtósan
létfenntaľtási gonddal küzd, külcjnĺĺsen ha
100.000,- Ft-ot meghaladó temetkezési
kĺiltsége meriilt fel, vagy bűncselekmény
áIdozatává vá|t, vagy akozijzemi szol'gá|ta-
tő áItaI kiállított éves elsziĺmolási szrímla
alapjarl a ťlzetési kötelezettség meghaladja
az 50.000,- Ft-ot.

(3) A személyi térítési díj összege 6 hónap-
Ía elengedhető, amennyiben az igénybe
vevő létfenntaĺtást veszé|yeńető renđkíviili
élethelyzetbe került, külĺjnösen ha elemi kár
érte, vagy a lakásfenntaľtási kiadásokkal
kapcsolatos ktjtelezettsége miatt lakhatásá-
ban veszélyeztetetĹhelyzetbe kerĹilt, vagy a
kőrhazi kezelés időszaka a 3 hónapot meg-
haladja.

15. $ (1) A Gondozó Szolgálat vezetője az
esetleges személyi térítési díjfizetési kĺjtele-
zettség elmulasztásából szárm aző dt1hźĺra-
lékÍól felévente tźĄékońatást ad a Humán-
szolgáItatási B i zotts ágnak.

10.s A Rendelet 13. $ (1) bękezdése helyé-
be a kcjvętkęző rendelkezéslép:
,,(1) A személyi térítési díjat a JSzSzGyK
adott szolgáItatást nýjtó szakmai egység
v ezetőj e źl|apítj a me g.''
11.$ A Rendelet 13. $ (2) bekezdése helyé-
be a kĺjvetkező rendelkezéslép:
,, (2) Ha az igénybe vevő a személyi térítési
díj összegét vitatja, a szakľnai vezető írás-
beli értesítésének kézhenételétől számított
nyolc napon belul ą Képviselő-testtjlet hu-
mánszolgáltatási hatásktjreit g,,akorló Bi-
zottságához fordulhat, mely hatóroząttal
dönt a személyi térítési díj osszegéről. ''
12.$ A Rendelet 14. $ (1) bekezdése helyé-
be a következő rendelkezés lép:
,,(]) A JSzSzGyK adott szolgáltatóst nyújtó
szalcłnai egłség vezetőjének javaslata, va-
ląmint az ellótásban részesülő kérelme
alapján a személyi térítési díj összegét a
JSzSzGyK intézményvezetője csökkentheti
vagł elengedheti, amennyiben az igénybe
vevő jovedelmi és vagyoni viszonyai ezt
indokolják.''
13.$ A Rendelet 14. $ (2) bekezdése helyé-
be a ktjvetkező rendelkezés|ép..
,, (2) A személyi térítési díj asszege 6 hó-
napra 50oń-rą csokkenthető, amennyiben az
igénybe vevőidőszakosan, vag tartósan
létfenntartási gonddal küzd, (különosen ha
]00.000,- Ft-ot meghaladó temetkezési költ-
sége merült fel, vagy bűncselekľnény óldo-
zatává vált, yagy a ktjztizemi szolgáltató
által kiállított éves elszámolási számla
alapján a fizetési kÓtelezettség meghaladja
az 50.000,- Ft-ot), valamint egészségi ólla-
potának romlása miatt.,,

14.s A Rendelet 15. $ (l) bekezdése helyé-
be a következő rendelkezés lép:

,,(]) A JSzSzGyK adott szolgáltatást nyújtó
szalcĺnai eglségének vezetője az esetleges
személyi térítési díjfizetési kÓtelezettség
elmulasztásóból származó díjhátralélcról
neg,,edévente tójékoztatást ad a Képviselő-
testület humánszolgáltatási hatáskĺ)reit
gy akoľ l ó B izo tt s á gónak.,'

25



(f) 
^ 

díjhátľalék teljes vagy részleges elen-
gedéséről a díj ťĺzetésére kötelęzett kérelme
alapjźn a Humánszo|gá|tatásí Bizottság
javaslataľa a Yérosgazdálkodási és Pénz-
iigyi Bizottság dönt.

16. $ (1) Ez a rcnđelet 2011. máius l-jén
lép hatályba, ľendelkezéseit a folyamatban
lévő eljarásokban is alkalmazni kell.

(2) Hatá|yát veszti az,,oszirőzsď, Gondoző
Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési
téľítési díj fizetési kötelezettségérol sző|ő
3I 12005. (VI. 1 7.) ĺinkormanyzati renďelet.

26



Eredeti ľendelet mellékletei

1. melléklet

ľľnÍľÉsl DÍJ ÉľxnzľnrÉs

jtlvedelem alsó hatá-
Ía

jĺivedelem felső
hatźra térítési ďíi %-a téľítési díi lĺap

0 0 0 0

I 30000 )5 15

30001 40000 5% 35

40001 4s000 7.5% 50

4s001 50000 r0% 70

50001 ss000 r5% 100

55001 57500 20% 135

57501 60000 25% r70

60001 62s00 30% 205

6250r 65000 3s% 240

65001 67s00 40% 270

6750r 70000 4s% 305

70001 72500 50% 340

72501 75000 55% 375

7s001 77500 60% 4r0

77501 80000 65% 440

80001 82s00 70% 475

82s01 85000 75% 510

85001 87500 80% 545

87s01 90000 85% 580

90001 92500 90% 610

92501 95000 95% 645

95001-től rc0% 680
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2. melléklet

ľnnÍľnsl DÍJ ll,ĺzl sE GÍTsEcľľÚĺľÁs

jövedelem alsó hatá-
ta

jĺivedelem felső
hatáta térítési díi %-a térítési díi lnap

0 0 0 0

t 30000 2"5 20

30001 40000 5% 40

40001 50000 I0% 80

50001 55000 L5% r20

55001 57500 20% 160

5750r 60000 25% 200

60001 62500 30% 235

6250r 65000 3s% 275

65001 67s00 40% 315

6750r 70000 45% 355

70001 72500 s0% 395

72s01 75000 5s% 435

75001 77500 60% 475

77501 80000 6s% 515

80001 82500 70% 555

82501 8s000 75% 595

85001 87500 80% 630

87501 90000 8s% 670

9000r 92500 90% 7r0

92501 95000 9s% 750

95001-től r00% 790
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3.mellékIet

ľnnÍrnsl DÍJ IDŐSEK És sznľvEDÉLYBETEGEK NAPPALI
ELLÁTÁS ĺÉrl<nzEssEI,

jc}vedelem alsó hatá-
ra

j<iveđelem felső
határa térítési díi %-a térítési dii lnap

0 0 0 0

I 30000 )5 l5

30001 40000 5% 35

40001 45000 7 "5% 50

45001 50000 r0% 70

50001 55000 1,5% 100

55001 57500 20% 135

57501 60000 2s% r70

60001 62s00 30% 205

62501 6s000 35% 240

6s001 67500 40% 270

67501 70000 45% 305

70001 72500 s0% 340

7250r 7s000 55% 375

7s001 77500 60% 4r0

77501 80000 6s% 440

80001 82500 70% 475

82501 8s000 75% s10

85001 87s00 80% 545

87501 90000 8s% 580

90001 92s04 90% 610

92501 9s000 95% 645

95001 tő1 r00% 680
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4. melléklet

Énľnĺ,nĺI FoGYATnxosor NAPKoZI oTTHoNA NAPPALI
ELLÁTÁs a, É:rrcnzÉ s sBr,

jövedelem alsó
határa

j<ĺvedelem felső
hatfua térítési dii %-a

téntésí díj l
ebéďnap

térĺtési díj l
reggeli/nap

0 0 0 0 0

I 30000 )s l5 )

30001 40000 5% 35 10

40001 4s000 7.5% 50 l5

4s001 50000 r0% 70 20

s0001 55000 r5% 100 30

55001 57500 20% 135 40

57501 60000 fs% 170 50

60001 62500 30% 205 60

62501 65000 35% 240 70

65001 67s00 40% 270 80

67s01 70000 4s% 30s 90

70001 72500 50% 340 r00

72501 7s000 55% 375 110

7500r 77500 60% 410 120

77501 80000 6s% 440 130

80001 82500 70% 47s r40

8250r 85000 75% 510 150

8s001 87500 80% 545 160

87501 90000 85% 580 170

90001 92500 90% 610 180

92s0r 9s000 9s% 645 190

9500 -től 100% 680 200
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5. melléklet

ľÉnÍľÉsl DÍJ EZÜsTFENYo GoNDoZ oĺĺĺz

jĺivedelem
alsó hatiíľa

jövedelem
ťelső hataľa

térítési díj
Ft / nap

távolléti díj
max.2hő-

nap távollét
esetén

távoI|éti ďíj 2
hónapot megha-
|adőkőrházíke-
zelés miattítá-
vollét esetén

távo||éti đíj 2
hónapot megha-
ladó távollét ese-
tén, minden más

esetben

távolléti díi a napi térítési díi f0% 40% 60%

0 30000 0 0 0 0

30001 32500 600 1f0 240 360

3250r 35000 650 130 260 390

35001 40000 700 140 280 420

40001 42500 800 160 320 480

42501 4s000 8s0 170 340 510

45001 47500 900 180 360 540

47501 50000 9s0 190 380 570

50001 52500 1000 200 400 600

52501 55000 1050 210 420 630

55001 57500 1 100 220 440 660

57501 60000 I 150 230 460 690

60001 62500 r200 240 480 720

62501 6s000 1250 250 s00 750

65001 67500 1300 260 520 780

67501 70000 1350 270 s40 810

70001 72s00 1400 280 560 840

72501 75000 1450 290 580 870

75001 80000 1500 300 600 900

80001 85500 1600 320 640 960

8550 -től 171O-tól 340-tő| 685-től 1025-tol
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egy főľe jutó
j<ivedelem

alsó és felső ha-
taÍaJEt

térítési
díj %-a

fodrász

Ft/őra

pedikrir

Ft/alkalom

gyogy-

masszőľ

Ft/alkalom

gyogy-

toma

Ft/alkalom

0-30.000 0% 0 0 0 0

30.001-40.000 2,5yo 25 25 25 30

40.001-50.000 5% 50 50 50 65

s0.001-55.000 I0% 105 105 105 1,25

55.001-60.000 r5% 160 r60 160 190

60.001-65.000 20% fr0 210 210 2s0

65.001-70.000 fs% 26s 265 265 315

70.001-72.000 30% 315 315 315 380

72.001-74.000 3s% 370 370 370 440

74.00r-76.000 40% 420 420 420 505

76.001-78.500 45% 475 475 475 565

78.001-80.000 50% 530 s30 530 630

80.001-82.000 55% 580 s80 580 69s

82.001-84.000 60% 635 635 635 755

84.001-86.000 6s% 685 685 68s 820

86.001-89.000 70% 740 740 740 880

89.001-92.000 75% 790 790 790 94s

92.001-9s.000 80% 845 84s 845 1010

9s.001-98.000 85% 895 895 895 1070

98.001-101.000 90% 9s0 9s0 950 I 135

101.001-102.000 9s% 1000 1000 1000 I 195

102.001-től 100% 1055 1055 1055 1260

6. melléklet

EGYÉB SZoLGÁLTATÁsoK UTÁN FIZETENuo ľnnÍľBsI oÍĺax

A fodrász, pediktĺr, gyógymasszás, győgýorna szolgá|tatást a házi segítségnyújtást, nappali
ellátást és az źimeneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodľász, pedikűr,
győgy masszás, győgýoma szo|gá|tatźlst igénybe vevő ellátott a tźh|ázatban meghatérozott
személyi térítési díj megfizetéséľe kĺjtelezett, ťigget|eĺi| az igénybevétel helyszínétől.

A fodrászat esetében a szo|gá|tatás időtartama: férfi hajvágás féI &a, női hajvágás+szárítás I

óra, festés 1 óra (a szükséges kellékeket az ęIlźttottnak kell megvásárolnia), dauer I,5 őra (a

sziĺkséges kellékeket az el|źtottnak kell megvásárolnia)A gyógy masszás kezelés időtartama
alkalmanként20-45 peľc. A gyógýornakeze|és időtartama - a beteg á||apotźúő| fliggően - 20-
45 perc. A csoportos gyógýoma szo|gá|tatás térítésmentęsęn vehető igénybe (csopoľt Létszá-
ma minimum: 10 fő)
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