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Képviselő.testület e számára

Előteľj esztő: Santha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testiileti ülés iđőpontj a:2015. marcius 19. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociálĺs ellátások formáiľĺĺl és a té.
rítési díi fizetésĺ ktitelezettsésről szóló iinkormánvzati ľendelet módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a rendelet elfogadástúloz minősített szavazattobb-
ség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Erőfoľľás Bizottság véIeményezi X
Határ ozati i av as|at a bizottsáĘ, szźLmźlr a:
A Váľosgazdálkodási és Pénzüg.vi BizottsáE/Emberi Eľőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ását.

Tisztelt Képvĺselő-testůilet!

L Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
A személyes gonđoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiról és a téľítési díj fizetési kĺltele-
zettségľől sző|ő 2Il2011. (N.12.) ĺinkormanyzati rendelet (továbbiakban: a Renđelet) szabá-
|yozza a Budapest Józsefuiírosi onkormányzat fenntaľtásában műkĺjdő Józsefuaľosi Szociális
Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Kĺizpont (JSzSzGyK) áIta| az időseknek nýjtott szo|gźitatźlsokat:

- személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszo|gá|tatásokat (étkeztetés,htzi segítség-
nyrijtás, jelzőrenđszeres hazi segítségnyújtás, nappali eI|átáslidőskoruak, szenvedélybe-
tegek, fogyatékosok nappali ellátás),

- személyes gonđoskodást nyujtó szakosított ellátási formiĺkat (átmeneti elhelyezést nyúj-
tó időskoruak gondozóháza),

- egyéb szolgźitatásokat (gyógýoľna, gyógymasszőr, fodrász, pedikrĺľ),
és azigéĺybe vevő ellátottak téľítési díj fizetési kĺltelezettségét.

A szociális igazgatásrő| és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) rijgzíti a térítési dijak szabá|yait, eszerint az intézményi térítési díj a személyes gondos-
kodás ktjrébe tartoző szociális ellátások ellenéľtékeként megállapított .iĘsaes.'. 

.:. 
ii

fiiJřlÁRľ1ĺ 1



Az iĺtézményi téľítési đíjat a fenntartó tárgyév április l-jéig á||apítja meg, mely év közben egy
alkalommal korľigálható. A téľítési đíjak utoljaľa a Képviselő-testiilet 2014. máľoius 05. napjĺán

tartott ülésén kerĹiltek felülvizssálatľa.

Az e|őzoévekben az intézmén], ,un.u,, dij a szolgá|tatási önköltség és a központi költségve-
tésről szóló torvényben biztosított tźtmogatás egy főre jutó összegének, támogatő szolgáItatźs
esetén a szoIgáItatási ĺjnköltség és szolgá|tatás kültin jogszabźt|y szeľinti állami költségvetési
támogatásnak különbözete vo|t. Az szt. 2015. januar 01. napjától hatályos ľendelkezése éľ-

telmében az intézményi térítési díj számítttsi módja megvá|tozott, a téľítési díj ĺisszege nem
haladhatja meg a szolgźůtatási önköltséget, a kĺizponti költségvetés támogatását nem kell fi-
gyelembe venni.

Az Szt-ben megfogalmazott szabźiyok szerint a JSzSzGyK vezetője felülvizsgáltaaszo|gáLta-
tási önkcjltségeket, mely alapjan meghatźltozásra keľĹiltek az intézményi téľítési díjak össze-
gei. A 20|5. évre vonatkozó _ 20|5. évte tervezett adatok a|apjźn _ kiszámított intézményi
térítési díjak ĺisszegét az alábbi táb|źaattarta|mazza szolgá|tatźlsonként és telephelyenként, a
tényleges létszźmadatok alapj an.

sZoCIÁLIs
sZoLGÁLTATÁsoK

2014. évi
INTÉZMEI{YI
ľnnÍľnsl DÍJ

(szo|gáItatźlsi tinköltség é s

az źilaĺ';i költségvetési tá-
mogatás kĹilönbözete)

2015. évi
INTEZMENYI TERÍľÉsr uÍĺ

(szo|gá|tatási önköltsé g)

szociális étkeztetés
ebéd872-,-Ftlfőlĺap
reggeli: 209,- Ft/fő lnap

ebéd 901,- Ftlfólnap, állami kĺ'lt-
ségvetési támogatás levonása utiín

7|9,-Ftlfólnap
reggeli: I07,- Ft/főlnap

hazi segítségnyujtás
1 .47 9,- Ft/főlgondo zźtsĺ ota I.5 57,- Ft/főlgondo zást &a

állami kĺiltségvetési trímo gatás
levonása utĺín

I.404.- Ftlfől sondozási óra

jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás

578.- Ft/készĹilék 644,-Ftlkészülék
szo|gá|tatás i díj bevétel levonás a

utźn 5 57 .- Ft/készĹilék

szenvedélybetegek nappali
ellátása

605,-Ftlfólnap l.394,- Ftlfőlnap
állami köItségvetési támogatás
levonása utrán 159.- Ftlfólnap

fo gyatéko sok nappali el|átźsa 3 .I7 4,- Ft|fó/nap 5.266,-Ft/főlnap
állami költségvetési támogatás
levonása utźn 3 .27 4,- Ftl fo l nap

átmeneti elhelyezést nyujtó
iĺtézrĺény

5.560,- Ft/nap 8.488,- Fťnap
állami kĺiltségvetési támogatás
levonása utrán 5.03 I,- FtJ nap



sZocIÁLIs
sZoLGÁLTATÁSoK

2014. évi
INTÉZMEI\IYI
ľÉnÍľÉsl DÍJ

(szo|gźitatás i önkölt-
ség és az á||arrikö|t-
ségvetési támogatás

ktil<jnbözete)

2015. évi
INTEZMEI\r-YI TÉRÍrÉsr oÍ.r

(szolgźitatźtsi önk<iltsé g)

idősek
nappali
ellátása

telephelvek:

Delej utca 34. 680,- Ft/főlnap 1.048,- Ft/főlnap
á||ani költségvetési tĺĺmogatás levoná-

sa után 595,-Ftlfolĺap

Baross utca
109.

566,-Ft/ft5lĺap l.052,-Ft/főlnap
állami költségvetési támogatás levoná-

sa után 600,-Ft/főlnap

Mátyástét 4. 693,-Ft/folnap 1.055,- FtlftSlnap
állami ktiltségvetési támogatás levoná-

sa után 602.-Ftlfőlnao

II. Jĺĺnos Pál
pźryat& I7.

847,-Ftlfőlnap |.072,- Ftlfőlnap
állami ktiltségvetési támogatás levoná-

saután 60|"-Ftlfőlnap

Víg utca 18. 67I,-Ftlfőlnap |.022,-Ft/főlnap
állami költségvetési trĺmogatás levoná-

sa utián 588.- Ft/főlnao

A fogyatékosok nappali ellátását igénybe vevők részére a reggeli ĺjnként vá|Ialt feladatként
keriil biztosításra, melyet az intézmény saját maga bizosít (előzőIeg a Sodexo Magyarctszág
Kft.-től keľült megvásĺĺrlásľa). A szenvedélybetegek és a fogyatékosok nappali e||átása eseté-
ben20|4. évben az elIátás és étkezés önköltsége együttesen keľült kiszámításra) az idei évben
a két szolgźitatźs költségei széNá|asztásľa keľültek. Tekintette| ana, hogy az állami költség-
vetési tiĺmogatás ĺisszege mindkét nappali ęllátás esetében jelentős tisszegtĺ, így az ĺlnkĺiltsé-
gek összegei is csökkeĺtek az étkezés költségei figyelembe vétele nélkül.

Az Szt rendelkezései alapján a fenntaľtó az ĺntézményi térítési dijat a fentiekben kiszámított
és dokumentált téľítési díjnál alacsonyabb osszegben is meghatźnozhatja, aťĺzetendő intézmé-
nyi térítési díjak összegét a Rendelet mellékletęihatározzźi<meg. A fizetendő inténnényitérí-
tési díjak jövedelmi hatźrait az <iregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb összege hatźrozza
meg, mely 28.500,- Ft A személyi térítési díj a kcitelezett á|ta| ťlzętęndő téľítési díj, mely nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj ĺisszegét. A személyi téľítési díj összegét - a Rende-
let mellékletei alapjan - a szolgźitatást igénybe vevő személy rendszeľes havi jövedelmének
figyelembe vételével azintézményvezető á||apitjameg. A fenntaľtó ingyenes ellátásban részę-
síti an. az ellátottat, aki jcivedelemmel nem rendelkezik'

1. Szocĺális étkeztetés

A Szolgálat 2008' 05. 05. napjától határozat|aĺ időľe szóló vállalkozási szeľződést kdtött a
SoDEXo Magyaľoľszág Kft..-vel a szociá|is étkeztetés, mint ktjtelezően ellátandő szociális
alapszo|gtůtatás eIlźĺźlsára. A vállalkozási szerződés tarta|mazza az éves ĺíľemelés lehetőségét,
melynek mértéke maximum a KSH e|oző |2havífogyasztői aľindexe.
A képviselő-testület 25512014. (XII.04.) szźlmt határozatában úgy dĺjntött, hogy a Sodexo
szo|gá|tatźlsi díjemelését nem fogadja el, a közétkeztetési szo|gźitatásra k<jzbeszeľzési eljárás
keľĹil kiírásra, melynek eredményétől fliggően az étkezés intézményi téľítési díjának felül-
vizsgáIata sziikséges. 
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A d szociális étkeztetés adatok
Etkezési
ttpus

Nettó
eladúsí őr

2012.04.01-
tdl

Nettó el-
adúsi úr

2013.04.01-
től

AFA (27%o)

összege
Ft/adag

2012.04.01-
tőI

AFA
összege
Ft/adag

2013.03.01-
tdl

2014.04.01-
től vltltozat-

lan

Bľuttó el-
addsi úr
Ft/adag

2012.04.01-
től

Bruttó
elaďdsi úr
Ft/aďag

2013.04.01-
tőI vdlÍozat.-

lan

Tízőrai 155,91 164.57 42.09 44.43 198 209

Ebéd 637,80 674,0f 172.20 181.98 810 8s6

Uzsonna 162,20 171.65 43,80 46,35 206 218

Az étkeztetés éves mfüĺjdési kĺiltsége 700 főre 165.003.151,- Ft, egy ellátottra vetített összege
901,- Ftinap, a20|5. évre igényelt költségvetési támogatás összege 38.752.000,. Ft, a két ĺjsz-
szegkiilönbozete|26.251.151,-Ft.Akül<jnbozetegy ellátottravetítettösszege 719,-Ft.

S zociális étkeztetés adatainak tisszesítése :
20|4. đecembeľ 31. napján étkezést igénybevevokszáma: 61,6 fő (2013-ban 618 fő)
2014. évi térítési díj bevétel: 25.994.804'- Ft (2013-ban 28.608.450,- Ft)

A JSzSzGyK vezetojének szakmai javaslataĺa a díjak 2014. évi felülvizsgá|ata során a ťlze-
tendő térítési díjakkal kapcsolatban több váItoztatás is t<jrtént. A jogszabá|yi ľendelkezésęk
szeľint a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáLtatást igénybe vevő sze-
mély rendszeres havi jĺivedelmének 30Yo-át". A fizetendő díjak jc}vedelemhatáĺa az öregségi
nyugdíj mindenkoľi legkisebb összegéhez került igazításra, a jövedelemmel nem rendelkező-
kĺin feliil azon egyedülállók is térítésmentesen vehetik igénybe az étkezést' akinek jĺivedelme
nem éri el az ĺiľegségi nyugdíjminimum ĺisszegének |00yo-át, a felső jövedelemhataľ 95.001,-
Ft-ról 94.906,- Ft-ra változott. A felső összeghatart meghaladó jövedelemmel rendelkezők
térítési díjának összege az e|oző évhez hasonlóan 680,- Ft ĺisszegben keľült meghatározásra.
A térítésmentes igénybevétel jövedelemhatźrźnak kiterjesaése a20|4. évben 2.613.646,- Ft
bevétel kiesést jelentett.

Tekintettel arra, hogy 2014. évhez képest 2015-ben az étkezés szo|gźitatás koltségei nem
emelkednek, valamint az előző évben a szakmailag javasolt módosítások megtöľténtek, az idei
évben a JSzSzGyk vezetóje nem taľtja indokoltnak a ťlzetendő térítési díjak összegének mó-
dosítását.

2. Házi segítségnyújtás

Ahtzi segítségnyújtás keretében (legfeljebb napi 4 őrábarĺ) kell gondoskodni azo|<rőI azidos-
koľú személyekĺől, pszichiátľiai betegekľől, egészségi állapotuk miaÍtrászoruló személyekről,
akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, róluk más nem gondoskodik és gondozási
sziikségletĹik az intézményvezető á|ta| megáIlapításra kerĹil. A személyi térítési díj nem ha-
ladhatja meg a szo|gáItatást igénybe vevő személy ľendszeres havi jĺivedelmének25%o-át,ha a
hĺízi segítségnýjtás mellett étkezést is biztosítan ak, 3 ÜoÁ-át.

Az eLltĺottak szźmlára az Önkormźnyzat munkanapokon biĺosítja az ellátást, melyet kültjn
térítési đijfizetés mellett kiegészíthet afođtász, peđikrĺľ' gyógýorna, gyógymasszőr szo|gá|ta-
tás (egyéb szolgá|tatźls), és a szociális étkezés akár hétvégén is.
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Ahďzi segítségnýjtás mfüöđési költsége 2015. évre 78.161.311,- Ft, a táĺgyévľe igényelt
állami költségvetési támogatás ĺisszege 7.685.000,- Ft, a két összeg kĹilönbözete 70.476.311,-
Ft. Az önkdltség egy ellátottra számolt gondozási őradíjaI.557,- Ft, mely összeg azintézmé-
nyi téľítési díj órankénti ĺisszege. 20|4. évben a JSzSzGyK vezetojének javaslata alapján az
étkezési térítési díjhoz hasonló jövedelemhatĺáľ keľült meghatźrozásra, atérítési díjak összegei
af0I3. évi összeggel megegyezóek. Az idei évben aťlzętendó téľítési díjak összegeiben vál-
toztatást az íntézmény v ezetoj e nem j avasol.

A hĺzi segítséen}.újtás 2014 év adatai összefoglalva:
Igénybe vevők szźlma: 20|4. december 31. napjan I34 fó (20|3. évben 114 Íő)
Gondozási őrźů<szźlma: 20393 (2013. évben 21363,5)
Látogatásokszźmla: 13553 (20|3. évben |279I)
Téľítési díj bevétel: 10.336.08l,- Ft (2013. évben) 8.886.470.-Ft

3. Je|zőľendszeľes házi segítségnyújtás

A Képviselő-testĹilet a jelzőrendszeľes hazi segítségnyújtás szolgá|tatást a JSzSzGyK 1087
Budapest, Keľepesi t|t 29lA. szám a|attí telephelyén az ,,Ezistfenyő'' Gondozőhźzban taľtós
önként v ál||a|t feladatként mfü ö dteti.
A hatályos jogszabá|yok rendelkęzései szerint jelzorendszeres hĺázi segítségnyújtást a Szociá-
lis és Gyeľmekvédelmi F őígazgatőság biĺosítj a.
A szo|gźitatás mfüödési költsége 20|5. évben 13.165.|99,- Ft, a Főígazgatőság2015. évben
cisszesen |.788.0|2,- Ft szolgáltatási díjat biĺosít a je|z&endszeľes hrázi segítségnyújtás míĺ-
ködtetésére.
Az onkormźnyzat sajiĺt foľľásból biaosított kciltsége a2015. évben II.377.I87,- Ft. A szol-
gétltatás cisszesen 60 db készülékkel keriil e||źúásta, tavalyi évben átlagosan 53 késziilék kerĹilt
kihelyezésre. Javasolt, hogy a szo|gá|tatás igénybevétele továbbra is téľítésmentesen kerĹiljön
biaosításra.

4. Nappali ellátás

A keľületben az idősek, a szenveđélybetegek, valamint az érte|mi fogyatékosok nappali e||átá-
sa téľítésmentesen keľül biztosításra. Az ę||átottak szźmlfuaaz Önkormtnyzat munkanapokon
bizosítja az e||źtźst, melyet külön térítési díjÍizetés mellett kiegészíthet az egyéb szoLgźitatás,,
és a szociális étkezés akaľ hétvégén is. A nappali ellátást és ott étkezést biaosító intézmények
esetében a személyi téľítési díj nem haladhatja meg a szo|gźitatźlst igénybe vevő személy
rendszeres havi jövedelmének 30%-át. A VIII. keľületi lakó vagy tartőzkodási hellyel rendel-
kező éľtelmi fogyatékosok nappali ellátást igénybe vevőknek étkezés térítési díj fizetési köte-
lezettsége Van a Rendeletben foglaltak a|apjźn. A keľületen kíviili igénybe vevők utźn az eLIá-
tási szerzodésben foglaltak szeľint meghataľozott szo|gáItatási díjat fizetnek a keľĹileti <inkor-
mźnyzatok.

A nappali ellátások állami kĺiltségvetési támogatásnak összegeí a20|5. évben: idősek nappali
ellátása esetében 109.000,- Ftlfolév, szenvedélybetegek esetében 310.000,- Ftlfólév, fogyaté-
kosok esetében 500.000.- Ft/fol év.

20t5. évĺ műktidés
költségek tisszesen úllamí költségvetésí ttÍ-

mosgtlÍs
kíilijnbözet

idősek nappali ellátása 70.935.585.- Ft 29.866.000 .- Ft (27 4 fő\ 41.069.585.- Ft
szenvedéIybetegek
napoali ellátása

16.449.249"-Ft 14.570.000,-Ft (47 fő) 1.879.249,-Ft

értelmĺ fogyatékosok
nannali ellátása

22.471.166.-Ft 8.500.000'- Ft (17 fő) 13.971.166,- Ft
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A keľület valamennyi nappali ellátást biztosító intézménye egész évben kozel 100%-os ki-
használtsággal múködik.

A JSzSzGyK vezetője az étkeztetésre vonatkozőan2}Lĺ évte váLtoztatásijavaslattal nem élt.
Az értelmi fogyatékosok nappali e||átása tekintetébęn az ębéd' után ťlzetendő téľítési díj mér.
téke szintéĺvá|tozat|an' a reggeli térítési díjai csökkennek, melynek oka, hogy a tavalyi évtől
aze||átástazintézmény saját magabiztositja,igy az önköltség összege cs<lkkent.

5. Átmeneti elhelyezést nyújtó íntézmény - Eziistfenyő Gonďozlíhlźz

Az idősek gondozőházábanazok az időskoruak, valamint 18. életévĹiket betöltött beteg sze-
mélyek kerülhetnek ellátásľa, akik önmagukľólbetegségiik miatt vagy más okból otthonukban
időlegesen nem képesek gondoskodni, az e|Iźtásra legfeljebb 

"gy 
évig kerĹilhet soľ,. mely

sziikség esetén további egy éwel meghosszabbítható. Az e||átható személyek szźmlal.2I fó, a
20| 4. évben uz iĺtézmény 1 00%-os kihasználtsággal működött.

Az idősek átmenęti ottľron.ĺnat 20t5.évi mfüĺjdési költsége 65.060.083,- Ft (20l4.évben
64.541.767,- FĐ. A központi támogatás 20|5 évben 26.496.000,- Ft (2014. évben
21.922.000,- Ft).

Az ellźtott źt|ta|fizetenđő személyi téľítési díj összege aťlzeteĺđo intézméĺyi téľítési díj és a
gondozási napok szorzata. Ha az ellátott az íntézményi ellátást a hónap nem mindegyik nap-
ján veszi igénybe, akkor távolléti díjat kell ťĺzetnię. Az Sn" rendelkezései alapjan az e||átott
személyi térítési đíja nem haladhatja meg havi jĺivedelmének60Yo-áú.

A térítési díjak méľtéke átlagosan a gondozott jövedelmének 60Yo-át teszi ki 85.215,- Ft jöve-
delemhatáľig, ezen összeg fęletti jövedelemhatár esetében a téľítési díj összege nem éri el a
60Yo-ot. Az egységes szemlélet és az öngondoskodás elvének előtérbe helyezésének figye-
lembe vételével a JSzSzGyKvezetőjének javaslata, hogy egységesen az e||átottak mindenkori
jövedelmének 60%-ban töľténő meghatźtrozásáva| keľüljön megáIIapitásra a ťĺzetendó intéz-
ményi térítési díj mértéke. A jelenlegí 2| fő intézményi ellátásban részesiilő személy jöve-
delme a|apjźn ahavi téľítési đíj |90.250,- Ft-al nagyobb összegíĺ térítési díj bevételt eredmé-
nyezne az egységesen 60%-ban történő térítési díj megállapításnál, mely éves szinten
2.283.000,-Ft. Azintézmény átmeneti jellegéből adódóan az eLlátott személye gyakĺan válto-
zik, igy a térítési díj méľtéke ís az ęIIéttottak jövedelmének fiiggvényében váItoző.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díj Íizetési ktitelezettség

A tavalyi évben a kintlévőségek csökkentése érdekében sztikségesse vält a szeméIyi térítési
díjak befizetési ütemezésének újľagondolása. A 2014. évet megelőzőęn az igénybe vevő a
személyi téľítési đíjat a tárgyhőt. kĺivető hó utolsó munkanapjáig volt kĺjteles megÍizetni.
Amennyiben az el|átźtst igénybe vevő ťlzetési kötelezettségét nem teljesítefre, az ellátás ktilön
felszólítás nélkül a térítési díj rendezéséig a tngyhőt követő másođik hónap első napjától szü-
neteltetésre kęrtilt.
A JSzSzGyK vezetőjének javas|atźtta 2014. április 01. napjától a személyi térítési đíjat az
igénybe vevő minden hónap 05. napjáig havonta előre köteles megÍizetni. Azon igénybe ve-
vők akik fizetési nehézségekkel kiizdenek, a Rendeletben foglaltak alapjan az ađott telephely
szakmai vezetőjénél kérhętik a személyi térítési díj 6 hónapra 50oÁ-ra tĺjľténő cscjkkentését
vagy elengedését, a kedvezméĺý az intézményvezető bírá|ja el (ezen lehetőség a gbndozottak
szźlmára ez idáíg is biztosított volt). A Rendelet módosítását követően ahátralékok összege az
alábbiak szeľint alakult:



díi tarto zlts o k alakullźs a 2 0 1 0. 2 0 I 4. év kij zij ttí ídős za kb an
2010. év 20II.év 2012. év 2013. év 2014. év

szocĺálĺs étke,z.
tetés

581.560,- Fr 1.229.712,-Bt 1.574.860,- Fr 1.169.930,- Fr 565.175,- Fr
1. félév

509.505,- Fr
2.féIiév

55.670.- Ft
házi segítség-

nyúitás
61.495,-Ft 279.027,-Ft 190.655,- Fr 278.800,- Ft 84.790,-Ft

Az onkormémyzat ĺjnként vá||a|t feladatként kiilön téľítési díjfizetés (Rendelet 6. szĺĺmú mel-
léklete) mellett biaosítja a fodrász, pedikűr, gyógýorna, gyógymasszőr szolgá|tatásokat
(együttesen: egyéb szo|gźitatások). 2014. április 01. napjától a gyógymasszőr és gyógytoľna
szo|gá|tatások a VIII. keriileti lakó vagy tartőzkodási hellyel rendeIkezó igénybe vevők szźr
mfua téntésmentesen kerül biĺosításra.

szolgáltatás megne-
vezése

műkt)dési kbltsége
20]5. évben

gyógytoľna 4.905.007.- Ft
gyógymasszőr 4.4t6.974.-Ft
pedikűr 2.217.631.-Ft
fodľász 2.187.151.- Ft

A fodrász és pedikűr szo|gá|tatźlsok téľítési đíjai az e|ozó évekhez hasonlóan keľültek megha-
tźr ozásr a, v éitoztatása nem j avaso lt.

il. A beteľjesztés indoka

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tĺirvény rendelkezései
szerint a térítési díjak megállapításźůloz a szo|gá|tatási önköltségettngyév ápľilis l-jéig kell
megállapítani, emiatt sziikséges, hogy a képviselő-testület a döntését 20|5. marciusi ülésén
meghozza.

ilI. A dłintés célja' pénzügyĺ hatása

Az Szt ľendelkezései alapjan az önkormźnyzat kötelező feladatellátása a szociális étkeztetés,
hazi segítségnyújtás, nappali ellátások, valamint az iđősek átmeneti otthoni elhelyezése.
Az ĺinkoľměnyzat ĺinként vállalt fe|ađata a jelzőrendszeľes hĺĺzi segítségnyújtás, az érte|mi
fogyatékosok napközi otthonában a reggeli biztosítása, szociális étkeztetés a hétvégi napokon,
népkonyha, a nappali klubok ellátottjai és a házi segítségnyújtás gondozottjai tészéte
gyó gymass zőr, gy ő gýorna, peđikíx, fodrász szolgáltatások.
A JSzSzGyK által nyújtott és térítési díj köteles szolgáItatások mfüödési kĺiltségei az intéz-
mény költségvetésében betervezésre keľiiltek.
Tekintettel ana, hogy a térítési díjak összegei a 20|4. évhez hasonló méľtékben keriiltek be-
tervezésľe az onkormányzat2015. évi költségvetésében, ezért a Rendelet módosítása külĺjn
pénzngyi feďezetet nem igénye|. Az idősek átmeneti otthona tekintetében a ťĺzetendő térítési
đijakaz érintett gondozottak jövedelméhezigazodóan keľĹilnek meghatározźsraazSn.rendel-
kezései figyelembe vételével, mely viĺľhatőan 2,2 millió forint bevétel emelkedést eľedmé-
ÍIyez.



Az szt rendelkezései figyelembe vételével az íntézményi önköltségek felülvizsgźlata alapjźn
a személyes gonđoskodást nyujtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj ťrzetési k<itele-
zettségről sző|ő 2Il2011. (rV.12.) önkormanyzati rendeletben meghatarozott íntézményi téľí-
tési díjak feltilvizsgálatra kerĹiltek. Figyelembe véve az egyes szolgáItatások mfüöđési kĺiltsé-
geit, valamint a szolgáltatás igénybe vevők élethelyzetét, javasolt az időskoruak átmeneti ott-
hona kivételével a térítési díjak összegeit a 2014. évi összeggel megegyező mértékben megal-
lapítani.

Iv. Jogszabályiköľnyezet

A Képviselő-testiilet hatásktire Magyaľország he|yi önkormányzatairő| szőIő 2011. évi
CL)oofiX. törvény 42. $ 1. pontjában, valamint a szociális igazgatástől és szociális ellátá-
sokról sző|ó 1993. évi III. törvény 62. s (2) bekezdésében, valamint a 92. $ (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében foglaltakon alapul.

Budapest, 2015. március 03.

Sántha Péteľné
alpolgármesteľ

Töľvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimrín Edina

jegyző
nevében és megbizźsábg||| r, ľ
+'Lfu/i],,ý+- ĺ/Lą,,Í'(J\
dr. Kovács.Ôäbriella

a|jegyző 2015 p1A1iS i0



B udapest Főváros VIII. kerii let Józsefu áro s Í onko rmányzat Képvis e| ő -testĺitetének

........l20I5. (.. ......) önkormányzatĺ rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szocĺáIĺs ellátások formáiľĺĺl és a térítésĺ díj Íizetésĺ
kötelezetts égről szőiő 21,12011. Gv.12.) iinkormányzati ľendelet módosításárĺíl

Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuaĺosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete az Alaptor-
vény 32. cikk (2) bekezđésében meghatarozott fe|adatköľében eLjárva, a szociális igazgatásró|
és szociális ellátasolĺľól szóló 1993. évi III. törvény 62. s Q) bekezdésében, valamint a92. $
(1) bekezdés a) pontjában,92. s Q) bekezdésében kapott fe|hatz|mazas alapjan a következő-
ket rendeli el:

1. $ A személyes gondoskodast nyujtó szociális ellátasok foľmáiľól és a térítési díj fizetés
ktitelęzettségről szóló 21120111. (IV.l2.) cinkormĺányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a
10. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az ótmenett elhelyezést nyújtó időslarúak gondozóháza ellótás utánfizetendő térítést díj
mértéke az ellátott havi jövedelmének 60oń-a.''

2. $ A Rendelet 7. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (2) Az idősek nappali ellátása és ąz ott étlreztetés után fizetendő térítési díjak mértékét és
összegét ąz l. melléklet tartalmazza.,'

3. s A Ręndelet 8. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A szenvedélybetegeknappali ellátása és az ott étlrezés utónfizetendő térítési díjakmérté-
ket és összegét ąz I. melléklet tartąlmazzą.,,

4. $ A Rendelet 1. melléklete helyébe e ľendelet 1. melléklete lép.

5. $ A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. $ Ez a Rendelet 2015. április 1. napján lép hat.ĺlyba.

7. $ Hatalyátveszti a Rendelet 3. és 5. melléklete.

Budapest, 2015. mĺĺrcius

Danada-Riman Edina
jeryz.o

dr. Kocsis Máté
polgĺĺľmester



I. melléklet ...... /20I5. (.....) önkormányzati rendelethez

ĺĺlzĺ sE GÍTsÉ cľyÚĺľÁs, ID i sEK Bs s znľwnnnĺ,rrľnľE GEK
NAPPALI ELLÁTÁSA KERE,TEľEľ

FIZETENDo rľľÉzIlrBNYI TERÍľÉ'sl oÍĺ
Éľxrzľrrps

j övedelerrr a|só hatfu al
öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb tisszegének

oÁ-a

j tÍvedelerrr felső hatáľď
tiregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ösz-

szepénekYo-a térítési díi oÁ-a térítési díi lnap

0 0 0 0

0
egyediilállók esetében

100% 0 0

egyedülállók esetén

100% felett

egyedülállók esetében

106% 2,5 15

családos esetén

0 Yo felett

családos esetén

I06Yo-ip 2.5 15

I06Yo fęLett 140%-is: 5 35

140%o felett 160oÁ-is 7.5 50

I60YofęLett 175%-ís 10 70

175%ofelett 193%-is 15 100

|93oÁ felett 203%o-is. 20 13s

203%o felett 210Yo-is: 25 170

2|I%o fę|ett 220%-is 30 205

220YofeLett 228%-is 35 240

228%ofelett 237%-is 40 270

237%o felett 24SYo-is 45 30s

245Yo felett 253%-is 50 340

f53oÁ fe|ett 262%-is. 55 375

262%ofeleÍt 27ZYo-is. 60 410

2T2YofeLett 280Yo-is 65 440

2S0Yofelett 289%-is 70 475

289%;o felett 298%-ie 75 510

298%o felett 307%-ie 80 54s

307Yo felett 3|5%-ís 85 580

3l5Yo felett 324Yo-ís 90 610

324%ofelett 333Yo-ís 95 645

3330Á fe|ett 100 680
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2. melléklet ...... /2015' (.....) onkormárlyzati rendelethez

Énľnr,ľĺI F.oGYATÉxosox NAPKoZI oTTHoNA
NAPPALI ELLÁTÁsÁľĺ,ľ nÉsznsÜlor F.IZETENno rľľÉzľrÉľrł

Éľrnznsl ľÉnÍľÉSI DÍJA

jövedelem aLsőhatźra/
öregségi nyugdlj minden-
kori legkisebb összegének

Yo-a

jövedelem felső hataľď
ĺiregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ösz-

szesénekyo-a térítési đíi %-a

ľeggeli
téľítési
díjlnap ebéd térítési đíj /

nap

0 0 0 0 0

0
egyedülállók esetébęn

100% 0 0 0

egyedülállók esetén

100% felett

egyedülállók esetében

r06% 2.5 a
J l5

családos esetén

0 %o felett

családos esetén

106%-ie )5 J 15

1060Á felett I40%-íe 5 5 35

140%o felett 160%-is 7^5 I 50

160%ofelett 175%-is t0 11 70

I75oÁ feletĹ 193%-is 15 16 100

193%o felett 203%-is. 20 2I 135

203%o fę|ett 21D%-ie 25 27 r70

ZlIYo felett 220%-ie 30 32 205

220YofeLetÍ 228%-ie 3s 37 240

228%o felett 237%-ie 40 43 270

2370Á felętt 245%-is 45 48 305

245Yo felett 254%-ís 50 54 340

2530Á felett 262%-ís 55 59 375

262%o felett 2lf%-is 60 64 410

2720Á fe|ett 280%-is 65 70 440

280%o felett 289%-íg 70 75 475

289%o felett 29S%-is 75 80 510

298%o felęt1. 307%-is, 80 86 545

307%o felett 315%-is 85 9I 580

3I5oÁ felefi 324%-is 90 96 610

324Yo felett 333%-is 95 r02 645

333%o felett 100 r07 680

t1



2. fiiggelék

SZOCIALIS SZOLGALTATASOK

2015. évi
INTEZMÉI{YI
ľÉnÍľľsl DÍJ

( szo|sá|tatélsi tjnkö lts é e)

szociális étkeztetés
ebéd 901,- Ftlfőlnap

reggeli: 107,- Ft/főlnap

házi segítségnyújtás | .5 57,- Ft/főlgondo zási fu a

ie|zőtendszeľes hazi sesítsésnYúitás 644.-FtlkészĹilék

szenvedélvbetesek nappali ellátása |.394,-Ft/főlnap

fosvatékosok naooali ellátása 5.266,-Ftlfőlĺap

átmeneti elhelvezést nvúitó intézménv 8.488,- Ft/nap

idősek nappali
e11átása

telenhelvek:

Delei utca 34. 1.048,- Ftlfőlnap

Baross utca 109. I.052,- Ftlfőlnap

Mátyástér 4. 1.055,- Ftlfolnap

II. Janos PáI pápa tét
r7.

I.072,- Ftlfőlnap

Víg utca 18. |.022,-Ft/főlnap

:j

I2



Indokolás

A módosító rendelet a következők szerint váItoztat a szemé|yes gonđoskodást nyújtó szociális
ellátások formáiról és a téľítési díj fizetési kötelezettségről szőIő 2ll20l1. (N.12.) önkoľ-
mźny zati ľende let j elenle gi szab źiy ain.

azt. $-hoz

A módosítás indoka, hogy az egységes szemlélet és az öngondoskodás elvének előtérbe he-
lyezésének figyelembe vételével egységesen az eIlźtottakmindenkori jĺivedelmének 60%-ban
töľténő meghatáĺozásáva|keľül megállapításra aťtzetenďő intézményi téľítési díj méľtéke.

a2-3. $-hoz

A módosítás indoka, hogy a házi segítségnyújtás, idősek és szenvedélybetegek nappali e||átá-

sa keretében biztosított étkezés fizetęndő intézményi téľítési díj méľtéke egy mellékletben
keľüljön feltiintetésre, tekintette| arra,hogy az összegek minđen esetben azonosak.

a 4-5. $-hoz

Az |. melléklet váItoúatása inđokolttá váIt, a szocialis étkeztetés költségei megegyeznek a

házi segítségnyújtás, idősek és szenvedélybetegek nappali ellátása keretében nýjtott étkezte-
tés esetében, az eddígi két melléklet egy mellékletbe keľiilt átdo|gozásra. A 2. melléklet kĹ
egészítésre keľült az érteLmi fogyatékosok napkĺizi otthonában nyújtott ľeggeli szolgáltatás
térítési dijáva|.

a 6. $-hoz

SzĹikségessé váIt a 3. és 5. melléklet hatályon kíviil helyezése tekintette| arra,hogy az értelmi
fogyatékosok napközi otthonának téľítési díját taľtalmaző meLIéHet az 5. $-ban foglalt 2. me|-

léklet szerint keľül meghatfuozásra. Az 5. melléklet esetében az idősek átmeneti otthoniának

szo|gáItatását igénybe vevők ťlzetendő térítési díj szabáLyai a Rendelet szöveges ľészében
kerültek me ghatár o zásr a.

a 7. $-hoz

Amódosítórendelethatá|ybaléptetésénekszabá|yaittarta|mazza,

13



EREDETI RENDELET
A személyes gondoskodást nyújtó szociá.

lis ellátások foľmáirĺil és a téľítési díj
fizetési kiitelezettségľől

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi
onkormanyzat Képviselő-testiilet e a szociá-
lis igazgatźsrőI és szociális ellátásokľól
szóIő 1993. évi III. törvény 62. s Q) bekez.
désében, a 92. $ (l) bekezdésében kapott
felhatalmazás a|apjźn a kĺivetkezőket rende-
li el:

1. s.A rendelet hatźiya _ kivétel 9. $ (3)
bekezdésében foglaltak - kiterjed a Buda-
pest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi on-
kotmźnyzat kozigazgatási teruletén élő, ott
lakó- vagy brtőzkodási hellyel rendelkező
személyekĺe.

2. $ (1) A rendelet hatá|ya kiterjed a Buđa-
pest Józsefuáľosi onkormányzat fenntaľtá-
sában mfüodő Józsefuarosi Szociális Szol-
gáItatő és Gyeľmekjóléti Központ, 1081
Budapest, Népszínhaz u.22. (a továbbiak-
ban: JSzSzGyK) által nyújtott

a) a személyes gondoskodást nyujtó
szo ci áli s a|apszo|gá|tatás okľa,

b) a személyes gondoskodást nýjtó
szakosított ellátási fotmźra,

c) egyéb szo|gźitatásokľa,

és ezen szo|gá|tatétsokat igénybe vevő ęllá-
tottak térítési díjfizetési ktitelezetts égére.

(2) Személyes gondoskodást nyujtó szociá-
lis alapszolgá|tatás:

a) az étkeztetés,

b) a házi se gítségnýj tás,

c) a j e|zőr endszeľes házi segítsé gnyúj tás,

d) a nappali ellátás.

(3) Nappali ellátás:

a) az időskoruak nappali e||éftźsa,

vóoosÍľÁSl JAVASLAT
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b) a szenvedélybetegek ellátása,

c) a fogyatékosok nappali ellátása.

(4) Személyes gondoskodást nyujtó szako-
sított ellĺĺtási foľma: az źÍmenteti elhelve-
zést nyújtó időskoruak goĺdozőhźza.

(5) Egyéb szolgáltatások:

ca) a gyógytoma,

cb) a gyógy masszőľ,

cc) a fodrász,

cd) a pedikiiľ.

3. $ (1) Az ellátások igénybe vétele önkén-
tes, az ellátás az igényIó vagy tĺlrvényes
képviselőj e írásbeli kérelmére történik.

(2) Az ellátás irlánti írásbeli kérelmet az
ellátást igénybe vevő jĺivedelemigazo|ásá-
val és vagyonnyilatkozatával a JSzSzGyK _
Hazi segítségnyujtás és Szociális étkeztetés
szakmai egységében (l089 Budapest, Orczy
ift 4|.) kell benyújtani. Nappali ellátás és

átmeneti elhelyezés esetén a szolgá|tatást
nýjtó irténnéĺy vezetőjénél kell írásban
kezdeményezti az ellátást. Házi segítség-
nyújtás igénylése esetén a JSzSzGyK köte-
les kĺiľnyezettanulmiínyt végezn.

(3) A 2. $-ban meghataľozott ellátások
személyi térítési díjának megá||apításźnáI a
szolgźitatást igénybe vevő ellátott rendsze-
res havi jĺivedelmét kell figyelembe venni.

(4) Az ellátást igénybe vevó az źitala ťlze-
tenđő konkĺét összegben megállapított sze-
mélyi térítési díjat minden hónap 5. napjáíg,
havonta előre kĺiteles megfizetní a szolgá|.
tatás megkezdésekor megkötött megállapo-
dás alapjan. Az e|Iátást igénybe vevő az
ellátás megsztintetését vagy sztineteltetését
köteles haladéktalanul kéľelmezni a
JSzSzGyK adott szolgá|tatást nyújtó szak-
mai egység telephelyén.
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4. $ (1) Etkeztetés szempontjából szociálĹ
san ľászoruIt az ak'l

a) a tráľsadalombiztosítási nyugellátás-
ró1 szóló tĺirvény szerint saját jogu
nyugellátásban ľészesül,

b) megváltozott munkaképességiĺ,
c) a hźniorvosi igazolás szerint egés-

zségi á||apota miatt átmenetileg
vagy taľtósan nem képes biztosítani
a napi egyszeri meleg ételt,
súlyosan fogyatékos,
pszichiáłľiai beteg,
a foglalkoztatás elősegítéséľől és a
munkanélkiiliek eILátásźLrő| sző|ő
1991. évi IV. tcirvény alapjtn az áI-
lami foglalkoztatási szęrv źl|tal éi.
láskeresőként nyilvĺántaľtott szę-
méIy,
aktív koruak el|átás ában ré sze sülő,
i dő skoruak j źr adékźtban ré sze sül.

(2) Az étkeztetés utźn ťlzetendő térítési dĹ
jak mértékét és ĺjsszegét az 1. melléklet
tartalmazza.

5.s A házi segítségnýjtás után fizetenđő
téľítési díjak méľtékét és összegét a 2. me|-
léklet tarta|mazza.

6.$ A je|zőrendszeres hźnĺ segítségnffitás
szolgźtltatás i génybevétele téríté smentę s.

7. $ (1) Az idősek nappali ę||átźsa a
JSzSzGyk telephelyein mfüödő idősęk
klubjában biztosított nappali ellátás. Az
idősek klubjainak felsorolását a ľendelęt 1.

fiiggeléke tartalmazza.

(2) Az idősek nappali ellátása és az ott ét-
keztetés után ťlzetendő térítési díjak mété-
két és ĺisszegét 3. melléklettarta|mazza.

(3)Kizfuő|ag idősek nappali ellátás szo|gáI-
tatás igénybevétele téríté smentes.

,,7. s Q) Az idősek nappali ellátósa és az
ott étkeztetés után fizetendő térítési díjak
mértékét és osszegét az I. melléklet tartal-
mazza."

d)
e)

Đ

g)
h)
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8.$ (1) A szenvedélybetegeknappali eIIátá-
sa a JSzSzGyK 1084 Budapest, Mátyás téľ
12. szźlm alatti telephelyen mfüödő ,,Má-
tyás Kluboď' belül biztosított nappali e11á-

tás.

(2) 
^ 

szenvedélybetegek nappali ellátása és
az ott étkezés utźn fizetendő téľítési díjak
mértékét és ĺisszegét 3. melléklettartalmaz-
za.

(3) Kizźrő|ag szenvedélybetegek nappali
ellátás szo|gáItatźls igénybevétele térítés-
mentes.

9. $ (1) Fogyatékos személyek nappali ellá-
tása a JSzSzGyK 1082 Budapest, Kisstáció
u. 11. szźtm a|atti telephelyen mfüödő ,,Éľ-
telmi Fogyatékosok Napkĺizi otthonán''
belül biztosított nappali ellátás.

(2) 
^z 

értelmi fogyatékosok nappali e||źiźr
sa és az ott étkezés utźn ťtzetenđő térítési
díjak mértékét és összegét 4. melléklet taľ-
talmazza.

(3) A VIII. kerületi lakó vagy taľtózkodási
hellyel nem rendelkezo éľtelmi fogyatéko-
sok nappalí e||átását igénybe vevő a (2)
bekezdésben meghatfuozott téľítési đíj fize-
tésére kötelezett. A szolgáItatásért az
igénybe vevő lakó vagy tartőzkodási helye
szerinti települési önkormányzat az ellátási
szerződésben meghattlrozott szolgáltatási
đíjatťlzet.

(4) Kizarőlag értelmi fogyatékosok nappali
ellátás szolgźůtatás igénybevétele térítés-
mentes.

10. $ (|) Az átmeneti elhelyezést nyújtó
időskoruak gondozőhźna a JSzSzGyK 1087
Budapest, Keľepesi ift 29lA. sztm alaÍti
telephelyen mfüödő,,Ezüstfenyő Gondo-
zőházán,, belül biztosított személyes gon-
doskodást nyujtó szakosított ellátási foľma.

,,8. $, (2) A szenvedélybetegek nappali ellá-
tása és az ott étkpzés után Jizetendő térítési
díjak mértéket és ôsszegét az 1. melléklet
tartalmazza. "
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(2) Az átmeneti elhelyezést nffitó idősko-
ruak goĺdozőhźna e||átás utrĺn fizetendő
téľítési díjak mértékét és ĺisszegét az 5. mel-
léklet tartalmazza.

11. $ AZ egyéb szo|gá|tatások után ťlzeten-
dő téľítési díjak méľtékét és ĺisszegét a 6.

melléket tarta|mazza.

12. $ E rendelet 2. s Q)-@ bekezdésében
meghatározott szolgźitatások tekintetében
az intézményi téľítési díjak összegét a ren-
deLet 2. fiiggeléke tartalmazza.

13. $ (1) A személyi térítési díjat a
JSzSzGyK adott szolgá|tatást nýjtó szak-
mai egység vezetője áIlapitjameg.

(2) Ha az igénybe vevő a személyi téľítési
díj összegét vitatja, a szakmai vęzető írás-
beli értesítésének kézhezv ételétől számított
nyolc napon beltil a Képviselő-testiilet hu.
mĺínszolgáltatási hatźlsköľeit gyakoľló Bi-
zottságźůloz foľdulhat, mely hatźrozatíal
dönt a személyi térítési díj ĺisszegéről.

14. $ (1) A JSzSzGyK adott szolgáltatást
nyujtó szakmai egység vezetőjének javasla-
ta, valamint az e||źtásban ľészesülő kérelme
a|apjźn a szeméIyi térítési đíj összegét a
JSzSzGyK intézményv ezetője csökkentheti
vagy elengedheti,. amennyiben az igénybe
vevő jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt
inđokoljak.

(2) 
^ 

személyi téľítési díj összege 6 hónap-
ra 50oÁ-ra csĺjkkenthető, amennyiben az
igénybe vevő iđőszakosan, vagy taľtósan
létfenntaľtási gonddal kiizd, (külĺinösen ha
100.000,- Ft-ot meghalađó temetkezési
költsége meriilt fel, vagy bűncselekmény
á|dozatźxét vá|t, vagy akozuzęmi szo|gá|ta-
tő á|ta| kiállított éves elszámolási számla
a|apjźn a ťtzetési kötelezettség meghaladja
az 50.000,- Ft-ot), valamint egészségi á11a-

potanak ľomlása miatt.

,,]0. E Q) Az átmeneti elhelyezést nyújtó
időskorúak gondozóháza ellátás után fize-
tendő térítési díj mértéke az ellátott havi
jövedelměnek 609ő-a,,
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(3) A személyi téľítési díj összege 6 hónap-
ta elengedhető, amennyiben az igénybe
vevő létfenntaľtĺíst v eszéIy eztető rendkíviili
élethelyzetbe keriilt, kiilönösen ha elemi kaľ
érte, vagy a lakásfenntaľtási kiadásokkal
kapcsolatos kĺitelezettsége miatt lakhatásá-
ban veszélyeztetett helyzetbe keľĹilt, vagy a
kőrhźui kezelés idoszaka a 3 hónapot meg-
haladja.

15. $ (1) A JSzSzGyK adott szolgá|tatást
nýjtó szakmai egységének vezetője az
esetleges személyi téľítési díjfizetési kötele-
zettség elmulasztásából szráľm aző đíjháfta-
lékÍól negyedévente tájékoztatást ad a Kép-
viselő-testiilet humáns zo|gźitatási hatásktj-
reit gyakorló Bizottságanak.

(2) 
^ 

díjhátralék teljes vagy ľészleges elen-
gedéséről a díj flzetésére kötelezett kéľelme
alapjan a Humiĺnszolgáltatási Bizottság
javaslatĺíra a Viírosgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottság dönt.

16. $ (1) Ez a rende|et 201l. május l-jén
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban
lévő eljarásokban is alkalmazni kell.

(2) HatáIy át veszti az,,o szlr őzsď, G ondoző
Szolgálat ellátottj ainak személyi és étkezési
téľítési díj f,rzetési kötelezettségéről szóló
3 | 12005. (VI. 1 7.) önkormĺĺnyzati ľendelet.
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Eredeti rendelet mellék]etei

I. melléklet

FIZETENuo Iľľnzľĺľľĺr'ĺ ľnnÍľÉsl DÍJ nľxrzrnľns

j ĺivedelem a|ső hatźlr al
<iregségi nyugdíj minden-
koľi legkisebb összegének

%o-a

jövedelem fe|sőhatfua/
öľegségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ösz-

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

0 0 0 0

0
egyedülállók esetében

100% 0 0

egyedtilállók esetén

100% felett

egyedĹilállók esetében

106% )5 l5

családos esetén

0 oÁ felett

családos esetén

106%-is )5 15

1060Á felett I40%-íF' 5 35

I40o/o feletÍ 160%-is. 7.5 50

160%ofelett 175%-is 10 70

175%o felett 193%-is l5 100

I93oÁ fe|ett 203%-is. 20 135

2030Á fe|etĺ 21O%-is 25 170

fl|oÁ fe|ett 220%-is 30 20s

220Yo felett 2280Á-ís. 3s 240

228Yo felett 237%o-ís 40 270

2370Á felett 245%o-is 45 30s

f45Yo felett 253%-is. 50 340

253Yo felett 262%-is 55 375

262Yo felett 27Z%-is 60 4r0

2720Á felett 280%-ís 65 440

280Yo felett 289%-íe 70 475

289Yo felett 298%-is 75 510

f98%o felett 307Yo-ts. 80 545

307%o fe|ętt 315oÁ-ip 85 580

3I5Yo fe|ętt 324%-is. 90 610

324%o felett 333%-iE 95 645

333%o fe|etÍ 100 680
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2' melléklet

FIZETENDo rľľľznĺÉľn ľÉnÍľnsl DÍJ H^ZI SEGÍTSEcľwÚĺľÁs

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

oÁ-a

j <ivedelem felsíĺ hataru/
öľegségi nyugdíj min-
denkoľi legkisebb ösz-

szeuéneko/o-a térítési díi %,-a térítési díi l fua

0 0 0 0

0 Yofelett 106%-is 2.5 20

|060Á fe|ett 140%-is 5 40

140%o felett 175%-is t0 80

175%o felett 193%-is 15 r20

193%o felett 203%-ís. 20 160

2030Á felett 210%o-is 25 200

2ll%o felett 220%-ís 30 23s

220o/o felett 2f8oÁ-is 35 275

2280ÁfeIett 237%-is 40 315

2370Á fe|ett 245%-is 45 355

f45oÁ fe|ett 254%-is 50 395

2530Á felett 262%-is 55 435

2620Á fe|ett 272%-1s 60 475

272%o felett 280%-is 65 515

280%o felett f89o/o-is 70 555

2890Á fe|ett 299%-is 75 595

298%o felett 307%-is 80 630

307Yo felett 315%-is 85 670

3|5oÁ fe|ett 324%-is 90 710

324Yo felett 333%-ís 9s 750

3330Á fe|ett 100 790
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3.melléklet

IDoSEK És szľlĺvľoÉr,yľnľEcEK NAPPALI nr,ÁľÁsÁľĺ.ľ
nÉszľsÜĺ,or nľxnznsl FIZETEľuo Iľľnzľĺnľĺn ľÉnÍľľsr oÍ.lĺ.

jövedelem alsőhatárď
öregségi nyugdíj minden-
koľi legkisebb összegének

%o-a

j övedelem felső hatźr al
öľegségi nyugdíj min-
denkoľi legkiscbb <isz.

szesénekyo-a térítési dii oÁ-a térítési dii / nap

0 0 0 0

0
egyediilállók esetében

100% 0 0

egyedülállók esetén

100% felett

egyediilállók esetében

106% f.5 t5

családos esetén

0 %o felett

családos esetén

l06Yo-is f.5 15

1060Á fe|ett I40%o-ís 5 35

I40oÁ fe|ett 160%-is 7"5 50

I60o/ofelett 175%-is 10 70

I75Yo felett 193%-is 15 100

|93Yo fe|ętt 203%-is f0 135

f03oÁ fe|ett 21}%-ie 25 170

fllYo felett 220%-is. 30 f0s

2200Á fe|ett 228%-is. 35 240

228%o felett 237%-is. 40 270

2370Á fe|ett 245%o-is. 45 305

f45Yo felett f54%-is 50 340

253Yo felett 262%-is, 55 375

2620Á fe|ett 27Z%-is. 60 410

272%o felett 280%-is 65 440

280Yo felett 289%-is. 70 475

289%o fę|ett 298%-iq 75 510

f98oÁ fe|ett 307%-is 80 545

307Yo felett 3lSYo-is 85 580

315%o felett 324%o-is 90 610

324o/o felett 333%-ie 95 64s

333%o fę|ętt r00 680
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4. melléklet

Énľnr-nĺI FoGYATÉxosor NAPKoZI oTTHoNA
NAPPALI Br,ÁľÁsÁľĺ,ľ nnszESÜLoK FIZETENDo rľľÉznĺľľĺľl

Éľlc,zÉsl ľnnÍľÉsl DÍJA

j övedelem a|ső hatźĺra/
öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének

%o-a

jövedelem felső hataľď
<iľegségi nyugdíj min-
denkori legkisebb ösz-

szęsénekyo-a térítési dii %-a térítési dii lnap

0 0 0 0

0
egyedülállók esetében

100% 0 0

egyedülállók esetén

100% felett

egyedülállók esetében

r06% )5 15

családos esetén

0 oÁ fe|ett

családos esetén

106%-is )5 15

1060Á fe|ętt I40%-íe 5 35

140%o felett 160%-is 7.5 50

160%ofelett 175%-is t0 70

175%o felett 193%-is 15 100

I93oÁ fe|et1t 203%-is. 20 135

f03%o feletl flj%-is 25 170

2lIYo felett 220%-ie 30 205

2200Áfe|ett 228%-ís 35 240

228Yo felett 237%-is 40 270

237%o felett 245%-ís 45 305

2450Á felett 254%-ís 50 340

253Yo feleti 262%-is 55 375

262%o feletl 27ZYo-is. 60 410

2720Á felett 280%-íe 65 440

280%o fęIett f89%-íe 70 475

289%o felett 29&%-is 75 510

298%o felett 307%-is 80 545

307%o felett 315%-is 85 580

315Yo fę|etĹ 324%o-is 90 610

324%o feletl 333%-is. 95 645

3330Á felett 100 680
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5. melléklet

E ZÜSTFEI\IYo G oND o Z olllrz FIZETENo o rľľľ zMÉI\rn ľľ'nÍľr sI
DÍJAK

jövedelem
alsőhatétra/
az öregségí

nyugdíj
mindenkori
legkisebb

összegének
oÁ.a

jöveđelem
felső hatá-
ral azoreg-
ségi nyug-
díj min-
denkoľi

legkisebb
összegének

oÁ-a
térítési díj
Ft / nap

távolléti díj
max.2hő-
nap távollét

esetén

távollétt đíj 2
hónapot megha-
lađó kórhazi ke-
zelés miatti tá-
vollét esetén

távo|Iéti dij 2
hónapot megha-
ladó távollét esę-
tén, minden más

esetben

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

0 I06%-ís' 0 0 0 0

I06Yo felett ll4Yo-is 600 r20 240 360

|I4oÁ felett I24o/o-is 650 130 260 390

124%ofelett 140%o-is 700 140 280 420

l,40Yo felett 149%o-is 800 160 320 480

I49oÁ felett 158%o-is 850 170 340 s10

158% felett 167%-is 900 180 360 540

167%o felett 175%-ie 950 190 380 570

l.75Yo felett 184%-is 1000 200 400 600

|'84oÁ felett 193%-is 1050 210 420 630

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

203o/o felett 21OYo-is 1 150 230 460 690

2I0oÁ felett 220%o-ís Lf00 240 480 720

2200Á fe|ett 228Yo-is 1250 fs0 500 750

2280Á fe|ett 237%-is 1300 260 520 780

237%o fe|ętt 245%-is 1350 270 540 810

245%o felett 254%-ís 1400 280 560 840

254%o felett 262%-ís 1450 290 s80 870

2620Á felett 280%-is 1500 300 600 900

2800Á feletl 299%o-ís 1600 320 640 960

299o/o felett t7l0 340 685 1025
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ery főľe jutó jtivedelem

alsó és felső határaĺFtl az
öľegségi nyugdíj min.

denkoľi legkisebb tissze-
pénekoÁ.a

téľítési
díj %o.a

fodrász

Ftlőra

pedikĺĺľ

F't/alkalĺlm

ryogy-
masszőľ

Ft/alkalom

wő,gy.
toľna

Ft/alkalom

0-106%-is 0 0 0 0 0

106% fe|ett |40oÁ-is 2.5 25 f5 25 30

I40% fe|ett |75oÁ-is 5 50 50 50 65

175% felett l93Yo-is 10 105 10s 105 r25

I93% felett2|DoÁ-is 15 160 160 160 190

210% felettL2\%o-is 20 210 210 210 250

228% felettZ{SYo-is 25 265 265 26s 3rs

245% felettZĺ3Yo-is 30 315 315 315 380

253% feIett260oÁ-is 35 370 370 370 440

260% felett267%o-is 40 420 420 420 505

268% felett266Yo-is 45 475 475 475 565

266% fe|ettZ8DYo-ís 50 530 s30 530 630

280% felettZ&9oÁ-ís 55 580 580 s80 69s

288% felett295%o-is 60 63s 63s 635 755

295% fe|ett3j2oÁ-is 65 68s 685 685 820

302% felett 3lŻoÁ-is 70 740 740 740 880

312% fe\ett322%o-is 75 794 790 790 945

322% felett 333%;o-is 80 845 845 84s 1010

333% fe|ett344oÁ-is 85 895 895 895 1070

344% fe|eÍt 354Yo-is 90 950 9s0 950 1 135

354% felett 357%o-is 95 1000 1000 1000 1 19s

357 o/o felett 100 1055 1055 I 055 1260

6. melléklet

EGYEB sZoLGÁLTATÁsoK UTÁN FIZETENDo ľnnÍrÉsr uÍĺłx

A fodľász, pediktir, gyógymasszás, győgytoľna szolgźitatást aházi segítségnyújtást, nappali
ellátást és az átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodľász, pedikűr,
szo|gáItatást igénybe vevő ellátott atáb|azatban meghatarozott téntési díj megfizetéséľe köte-
IezeÍt, függetlenii| azígénybevétel helyszínétől. A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuiíľo-
si onkormányzatkozigazgatási teruletén élő, ott lakó- vagy tartőzkodási hellyel rendelkező
házi segítségnyújtást, nappali ellátást és az áÍneneti otthont igénybe vevő ellátottak a
gyógymasszázs és gyógytoľna szo|gá|tatást térítésmentesęn vehetik igénybe, egyéb esetben a
táblázatbanmeghatźlrozott térítési díj megťlzetésére kötelezett. Afođrászat esetében a szo|gá|-
tatźs időtartama: férf,r hajvźęás fé| őra, noihajvágás+szźtrítźs 1 őra, festés 1 őra (a szfüséges
kellékeket az ellźtottnak kell megvásaľolnia), daueľ 1,5 óra (a szĹikséges kellékeket az e||á-
tottnak kell megvásárolnia). A gyógymasszás kezelés idótartama alkalmanként20-45 perc. A
gyógýoľnakezelés időtartarna - a beteg áIlapotátő| fiiggően - 20-45 perc.




