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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:20|6, marcius 03. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szocĺálĺs ellátások foľmáiróI és a té.
rítési díj fizetésĺ kötelezettségről szóló 2112011. Gv.12.) iinkoľmányzati ľendelet módo.
sításáľa

A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a ľendelet elfogadásźůloz minősített szavazattobb.
ség szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Emberi Eľőfoľrás Bizottság véleményezi X
Hatfu ozati j av as|at a bizottság szźlmźn a:
A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés mestáľsv a|ásźt.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése
A személyes gondoskodást nffitó szociális ellátások foľmáiľól és a téľítési díj fizetési kĺjtele-
zetíségrő| sző|ő 2ll20l1. (IV.12.) <jnkoľmĺĺnyzati reĺdelet (továbbiakban: a Rendelet) szabá-
Iyozza a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat fenntaľtásában mfüödő Józsefuaľosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont (JSzSzGyK) á|tal az időseknek nffitott szolgáltatásokat:

- személyes gondoskodást nyújtó szociális a|apszo|gá|tatásokat (étkeztetés, hazi segítség-
nffitás, je|zorendszeres házi segítségnyújtás, nappali ę||átźslidőskoruak, szenvedélybe-
tegek, fogyatékosok nappali ellátás),

. személyes gondoskodást nffitó szakosított ęllátási formákat (átmggeliclhelysfst nyuj-
tó időskoruak gondozőháza), L:' t .. |.i i'". ..'. ..." ] i

?ł]iFEBll24 Ę"ŕĺ



- egyéb szolgáItatásokat (gyó gytorna, gyó gymass zór, fo dr ász, pedilaĺr),
és azigénybe vevő ellátottak téľítési díj fizetési kötelezettségét.

A szociális igazgatásről és szociĺílis ellátásokról szóló |993. évi III. tĺirvény (továbbiakban:
Szt.) riĺgzíti a téľítési díjak szabá|yait, eszerint az iĺtézményi téľítési díj a személyes gondos-
kodás körébe tartoző szociális ellátások ellenéľtékeként megállapított ĺlsszeg. Az intézményí
téľítési díj összege nem haladhatja meg a szo|gźitatási önköltséget.

Az iĺltézményí téľítési díjat a fenntaľtó tĺĺrgyév áprílis l -jéig állapítja meg, mely év kcizben egy
ďkalommal korľigálható. A téľítési díjak legutóbb a Képviselő-testiilet 20|4. marcius 05. nap-
jrán taľtott iilésén keľültek felülvizsgálatra. A szociális étkeztetés vonatkozásában20|5. október
22. napján a téľítési díjak koľrigáIásra keriiltek tekintettel aľľa, hogy akozétkeztetést biztosító
PENSIO Minőségi Kozétkeztetés Kft. ĺíľemelést kezdeményezett az emelkedő nyersanyag kĺilt-
ségekĺe hivatkozással.

A JSzSzGyK vezetője felülvizsgá|ta a szolgtĺItatási önköltségeket. A 20|6. évre vonatkoző _
2016. évte tewezett adatok a|apjźn _ kiszámított intézményi térítési díjak összegét az alábbi
táb|azattarta|mazzaszolgéůtatźtsonként a tényleges |étszźtmadatok alapjan.

A JSzSzGyK értelmi fogyatékosok' szenvedélybetegek, vďamint időskorúak tészére nappali
el l átás szo|gáItatźlst b izto sít.

Az Sn.. renđelkezései alapjan a fenntartó az iĺtézményi térítési dijat a fentiek szerinti téľítési
díjnál alacsonyabb összegben is meghatźrozhatja, a ťlzetendo intézményi térítési díjak <issze-

2

sZocIÁLIs
sZoLGÁLTATÁSoK

2015. évi
TNTEZMEI\TTTI
ľnnÍľÉsl DÍJ

( szo|sáItatás i önk<j ltsé s)

2016. évi
INTEZMEN-YI
ľnnÍľľsl DÍJ

( szolsá|tatás i önkö lts é s)

szociális étkeztetés 2015. máľcĺus hónapban
ebéd 90l,- Ftlfőlnap
reggeli I07,- Ft/fólĺap
2015. októbeľ hĺínapban
ebéd 938,- Ft/fí'lnap
resseli I07 .- FtJ főlnao

ebéd 1 .572,- Ftlfíĺlnap
ľeggeli I 52,2,- Ftl fő l nap

hazi segítségnýjtás |.557 ,- Ft/főlgondozási őra 2.808,- Fťffilgondo zást ora

j e|zőr eĺdszer es házi se gít sé gnýj tás 6 4 4,- F tlkésztil élďnap 420,.FtJkészüléVnap

szenvedélybetegek nappali ellátása 1.394,-Ft/fólnap I .l7 6,- Ft/fł5lĺap

fogyatékosok nappali e||átźsa 5.266,-Ft|főlnap 3.350,- Ft/főlnap

átmeneti elhelyezést nyuj tó
íntézménv

8.488,- Ft/főlnap 9.208,-Ftlfőlĺap

idősek
nappali
e11átása

telephelvek:
Delej utca 34. l.048,- Ft/főlnap

90|,-Ft/főlnap

Baľoss utca 109. |.052,- FtJfŕ5lnap
Mźńyástér 4.

1.055,- Ft/főlnap
II. János Pá|pápat& 17. I.072,- Ft/fí'lnap
Víg utca 18. 1.022.-FtJfőlnap



gét a Rendelet mellékletei hataľozzdk meg. A fizetendő intézményi térítési díjak jövedelmi
határait az öľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege hatérozza meg, mely jelenleg
28.500,- Ft. A személyi téľítési díj a kotelezett á|ta| ťlzetęndo térítési đíj, mely nem haladhatja
me9 az íntézményi térítési díj ĺisszegét. A személyi térítési díj összegét - a Rendelet mellékle-
tei alapján - a szo|gáItatást igénybe vevő személy rendszeľes havi jövedelmének figyelembe
vételével az intézményvezeto źłIapítja meg. A fenntaľtó ingyenes ellátásban részesíti azt az
ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

1. Szocĺálĺs étkeztetés

A BudapestJőzsefvźrosi onkormźnyzatz}|5. november 01. napjától4 éves időtanamľa szóló
vá||a|kozźlsi szętződést kötött a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel a szociális étkezte-
tés, mint kötelezően ellátandó szociális alapszolgá|tatźs ellźtźtsźra (e|őzóIeg a SoDEXo Ma-
gyarország Kft. biztosította a szo|gźitatást). A szerződésben foglaltak szeľint külön került
meghatźrozásra az ebéd fua helyben fogyasztás, nappali klubból történő elvitel (csomagolási
költség), valamint házhozszźllítás (csomagolási+szállítási kĺiltség) esetén.

Az étkeztetés éves mfüödési kĺiltsége _ népkonyha nélkül - 20|6. évben 7I2 főre
282.102.000,- Ft, egy ellátottra vetített összege I.572,- Ftlnap, a201-6. évre igényelt költség-
vetési támogatás összege 39.416.000,- Ft, a két összeg kĺilönb<izete 242.686.000,- Ft. A kü-
lĺinbözet egy ellátottra vetített ĺlsszege 1.353,- Ft.

S zociális étkeztetés ađatainak ĺjsszesítése :
2015. decembeľ 31. napjĺĺn étkezést igénybevevőkszána:705 fő, melyből nappali klubokban
igénybevevo 193 fő,hźvhozszá||ítássa| 5|2 fó (2014-ben 61'6 fő).
20I 5 . évi térítéSi đíj bevétel : 3 6.65 5 .3 57,- F t (20I 4-beĺ 25.99 4. 8 04'- Ft).

A vásĺĺrlási aÍ 20t5. november 01. napjától töľténő vźitozása indokolta a Rendeletben megha-
tétĺozott Íizetendő térítési díjak felülvizsgá|atáft, melynek összegei helyben fogyasztás esętében
nemváItoztak, azon gondozottak, akik szárnára koruk és egészségi állapotuk miatt nem indo-
kolt a hénhozszźůlítás a csomagolási (81,- Ft/folnap) és szállítási költséget (64,- Ft/szállítási
hely/nap) kell fizetnitik.

Tekintettel arra,hogy 2015 októberében a szakmailag javasolt módosítások megtĺĺľténtek, az
idei évben a JSzSzGyk vezetője nem taľtja indokoltnak a ťlzetendő térítési díjak összegének
móđosítását 
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ltatás
2015. november

01. napjától
Nettó eladási ár

(Fťadae)

2015. november
01' napjától

Bruttó eladási áľ
Gtladae)

2015. november
0l. előtt

Nettó eladási ár
Gt/adae)

20|5. novembeľ
01. előtt

Bruttó eladási ar
Gtladas)

Ebéd (nappali
klubokban elfo-
gyasztott - alap-
díiial számolva)

755,29 959,22

674,02

minden esetben
hźvhozszá||ítźs-

sal töľtént

856

Ebéd (k|ubokbĺĎl
elvitelre - alap-
díj+ csgn'..1i.,

818,79 1.039,86

H:ázhoz szállított
ebéd (atapdíj +

csomago-
lás+házhoz száll.

díia)

868,92 1.103,53



2. Házi segítségnyújtás

Azszt.20|6.januaĺ 01. napjától hatályos ľendelkezései alapján ahźzí segítségnyujtás szol-
gáItatásjelentős átalakításon ment keresztiil, két szolgáltatási altípus keľiilt megkülö'nbözte-
tésre a nýjtott tevékenység mentén: szociális segítés és a személyi gondozás.
Szociális segítés keľetében biaosítani kell a lakókömyezeti higiéniameglartásában va|őkoz-
remúködést, a htztartási tevékenységben való közremfüödést, a veszélyhe|yzetek kialakulá-
sának mege|őzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhátitźtsában történő segítségnýjtást,
szfüség esetén a bentlakásos szociális intézménybe tĺjrténő beköltözés segítését. Szakképzett-
ség nélkül ellátható tevékenységeket öleli fel.
Személyi gondozás keretében bizosítani kell a szociális segítésen fe|i| az ellátást igénybe
vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntaľtását, a gondozási és ápolási feladatok elvég-
zését. Az igénybevételt megelőzően vízsgá|ru kell a gondozási szfüségletet.
Ahďzi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szfüségletnek megfelelő időtaľtamban,
de legfeljebb napi 4 őrźhan'kell nyujtani.

Ahazi segítségnyujtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás téľítési díjából
tevődik cissze. Jelenleg a szo|gáItatásban részesülők azonos téľítési díjjal veszik igénybe a
szociális segítést és személyi gondozást. Szakmai szempontok alapjan a szolgá|tatás téľítési
díjának meghatátozásakor akét e||átási feladat diffęľenciálása nem indokolt, hiszen mindkét
munka ugyanolyan éľtékes és fontos, számtalan részfeladatból tevődik össze az ellátást igény-
bevevő személyes szfüségletei a|apjan. A gondozónők ugyanolyan ťĺzikai és mentális terhe-
lésnek vannak kitéve munkájuk során. 20|6. februáľi adatok a|apján I02 f(' személyi gondo-
zásban,38 fő szociális segítésben részesül.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgá|tatást igénybe vevő személy rendszeres
havi jövedelmének 25yo-át, illetve ha a hazi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak,
30%-tLt.
Az el|átottak szźtmtra az onkormányzat munkanapokon biĺosítja az ellátást, melyet kritön
térítési díjfizetés mellett kiegészíthet afođtász, pedikűr, gyógytorna, gyógymasszőr szolgźita-
tás (egyéb szolgá|tatźts) és a szociális étkezés akáľ hétvégén is.

A házi segítségnyújtás mfüĺidési kĺiltsége 2016. évre 82.076.000,- Ft, a tárgyévre igényelt
źil'amj költségvetési tĺímogatás ĺisszege 8.410.000,- Ft, a két összeg ktilönbözete 73.666.000,-
Ft. Az önkciltség egy ellátottra sziímolt gondozási óradíja 2.808,- Ft, mely összeg az iĺtézmé-
nyi térítési díj órĺánkénti összege. 2014. évben a JSzSzGyK vezetojének javaslata alapjźn az
étkezési térítési díjhoz hasonló jövedelemhatiĺr került meghatározźsra, a téľítési díjak összegei
a 20|3. évi összeggel megegyezoek, a 20|5 évben módosítás nem történt. Az idei évbęn a
ťĺzetendo téľítési díjak összegeiben vá|toztatást azintézmény vezetője nem javasol.

A hiízi segítséenyújtás 2015. év adatai összefoglalva:
Igénybe vevők száma: 2015. december 31. napján l50 fő (2014, évben |34fő)
Gondozási őráú<szána: 19.230,5 (20|4. évben 20.393)
Lźúogatások szźlrna: 14.810 (20|4.évben 13.553)
Térítési díj bevétel: 10.811.740,-Ft(2014.évben) 10.336.081.-Ft

3. Jelzőľendszeres házisegítségnyújtás

A Képviselő-testĹilet a je|zórenđszeres házi segítségnyújtás szoIgá|tatást a JSzSzGyK 1087
Budapest, Kerepesi ift29.lA szźtm alatti telephelyén az ,,Enistfenyő'' Gondozőhźnbarl tartós
ĺĺnként vállalt feladatként múködteti.
A hatályos jogszabáLyok rendelkęzései szerintjelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szocíá-
li s é s Gyeľmekvédelm i F őigazgatő ság bińo sítj a. Jv



A szolgáltatás miĺkĺjdési költsége 2016. évben 8.611.000,- Ft, a Főigazgatőság 2016. évben
<isszesen 1.788.012,- Ft szolgiĺltatási díjat biztosít a jeIzorendszeľes hazi segítségnyújtás mű-
kĺjdtetésére.
Az onkormźnyzat saját foľrásbólbiztosított kĺiltsége a2OI6. évben 6.822.988,- Ft. A szolgál-
tatás összesen 60 db készĹilékkel kerül eLlátásra, tavalyi évben átlagosan 54 készülék került
kihelyezésre. Javasolt, hogy a szolgźitatás igénybevétele továbbra is téľítésmentesen kerüljcln
biztosításra.

4. Nappali ellátás

A kerületben az idősek, a szenvedélybetegek, valamint az érte|mi fogyatékosok nappali e||átá-
sa téľítésmentesen keľĹil biztosításra. Az e||átottak szźtmfua az onkormźnyzat munkanapokon
biztosítja az elléńést, melyet külön téľítési díjfizetés mellett kiegészíthet az egyéb szolgá|tatás,
és a szociźtlis étkezés akĺíľ hétvégén is' A nappali ellátást és ott étkezést biztosító intézmények
esetében a szemé|yi téľítési díj nem haladhatja meg a szo|gá|tatást igénybe vevő személy
rendszeres havi jtivedelmének 30%-át. A VIII. kerĹileti lakó- vagy ĺartőzkodási hellyel rendel-
kező értelmi fogyatékosok nappali ellátást igénybe vevőknek étkezés térítési díj fizetési köte-
lezettsége van a Rendeletben foglaltak a|apján. A keľĹileten kívĺili igénybe vevők utźn az e||á-
tási szerződésben foglaltak szeľint meghatźrozott szolgáltatási díjat fizetnek a keľületi <inkor-
mźnyzatok.
A fogyatékosok nappali e|Iátásź.ŕ igénybe vevők részére a Képviselő-testiilet 22912015.
(X.22.) szźmlű döntésében foglaltak szęrint a reggeli önként vállalt feladatként kerül biztosí-
tásra, melyet az iĺtézmény saját maga biztosít. A 2016. évrę teĺvezętt számadatok alapján
ĺink<iltsége 152,2,- Ftlfőlĺap (2015. évben 107,- Ft volt). A JSzSzGyK vezetője a ťlzetendő
térítési díj vonatko zásában źlrv źl|tońatási j avaslattal nem élt.

A nappali ellátások állami kĺiltségvetési támogatásnak ĺjsszegei a2016. évben: idősek nappali
ellátása esetében 109.000,- FtJfőlév, szenveđélybetegek esetében 310.000,- Ftlfőlév, fogyaté-
kosok esetében 500.000.- Ft/fől év.

A kerület valamennyi nappali ellátást biĺosító lntézménye egész évben kozel 100%-os ki-
hasznáItsággal mfü ö dik.

5. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. Ezüstfenyő Gondozóház

Az iđősek gondozőhźnábarl azok az időskoruak, valamint 18. életéviiket betöltött beteg sze-
mélyek keľĹilhetnek ellátásra, akik önmagukľól betegségfü miatt vagy más okból otthonukban
időlegesen nem képesek gondoskodni, az ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor, mely
sziikség esetén további egy éwel meghosszabbítható. Az el|źúható személyek száma:2| fő, a
2015. évben azintézmény kĺizel 100%-os kihasználtsággal mfüĺidött.

Az idősek átmeneti otthonĺĺnak 20|6. évi mfüödési költsége 70.774.000,- Ft. A központi tá-
mogatás 2016 évben 33.3|2.660'- Ft (2015. évben 13.756.000,- Ft).

J',ĺ

2016. évi műkiidési
tervezett kiaddsok äsz-
szesen

úllamí költségvetésí tlź-
mogatús (eljes kihasz-
ndltsds esetében)

kiiltinbözet

Ídősek nannali ellátása 68.096.000.- Ft 32.700.000"- Ft (300 fő) 35.396.000.- Ft
szenvedélybetegek nap.
pali ellátása

14.818.000,- Ft 15.500.000,- Ft (50 fo) -682.000,- Ft

éľtelmi fogyatékosok
nannali ellátása

16.882.000.- Ft 10.000.000'- Ft (20 fő) 6.882.000,- Ft



Az ellátott á|talfizetendő személyi térítési díj összege aťĺzetenđó intézményi téľítési díj és a
gondozási napok szotzata.Haaz ellátott azíĺxérunényi ellátást a hónap nem mindegyik nap-
ján veszi igénybe, akkor távolléti díjat kell fizetnie. Az szt. rendelkezései alapjan az ęIIátott
személyi térítési díja nem haladhatja meg havi jtivedelmének 60%o-źń.2015. évben az egysé-
ges szemlélet és az öngondoskodás elvének előtérbe helyezésének ťrgyelembe vételével a
JSzSzGyK vezetojéĺek javaslataľa egységesen az e||átottak mindenkoľi jövedelméĺek 60%o-

ban töľténő meghatározásźxa| keľĹilt megá||apitásra a ťlzetendó intézményi térítési díj mér-
téke. A tavalyi évben azintézmény férőhelysztlma (2I fo) maximálisan kihaszná|ásra került.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások téľítésĺ díj fizetésĺ kötelezettség

20|4. évben a kintlévőségek csökkentése érdekében szfüségessé vźit a személyi téľítési díjak
befizetési iitemezésének újragondolása. A 20|4. évet megel őzően az igénybe vevő a személyi
térítési díjat atfugyhőt követő hó utolsó munkanapjáig volt köteles megfizetni. Amennyiben
az e||átást igénybe vevő flzetési kötelezettségét nem teljesítette, az ellátás külön felszólítás
nélkül a térítési díj rcnđezéséig a targyhót követő második hónap első napjától szĹineteltetésľe
keľült.
A JSzSzGy,K vezetőjéĺek javaslatára 2014. ápľilis 01. napjától a személyi térítési díjat az
igénybe vevő minden hónap 05. napjáig havonta előre köteles megťrzetni. Azon igénybe ve-
vők akik ťrzetési nehézségekkel ktizdenek, a Rendeletben foglaltak alapján az adott telephely
szakmai vezetőjénél kérhetik a személyi térítési díj 6 hónapru 50%o-ra tĺiľténő csökkentését
vagy elengedését, a kedvezményt az intézményvezetó bírźija e| (ez a lehetőség a gondozottak
szźtmźra ezidttig is biztosított volt). A Rendelet módosítását követően a hátralékok összege az
alábbiak szeľint alakult:

díi t aľto zús o k ala k ulú s a 2 0 1 0 - 2 0 1 4. év kij zii tti idős zakb an
2010. év 20|1.év 20Í2. év 20|3. év 2014. év 2015. év

szociálĺs étkez.
tetés

581.560,- Ft 1.229.712,-Ft 1.574.860'. ľ't 1.169.930,-
Ft

565.175,- Fr 239.191,-Ft

házi segítség.
nvúitás

61.495,- Fr 279.027,-Bt 190.655,- Fr 278.800,- Fr 84.790,-Ft 83.359,- Fr

Az Ônkormźnyzat önként vá|Ialt feladatként kül<jn téľítési díjfizetés (Rendelet 6. melléklete)
mellett biztosítja a fodtász, pedikrĺr, gyógytoma, győgymasszőľ szolgáltatásokat (együttesen:

egyéb szo|gźt\tatársok). 2014. április 01' napjátóla gyógymasszőr és gyógytomaszo|gźitatások
a VIII. keľĹileti lakó- vagy tartőzkođási hellyel rendelkező igénybe vevők szźrĺźna téľítésmen-
tesen keriil biztosításľa. Az egyéb szo|gźitatźtsok mfüĺjdési költsége cisszesen 13.289.000,- Ft,
mely a 4 fb foglalkoztatotĺszemélyi juttatásait és járulékait foglalja magában.

A 20|6. évben az íntéanényvezető javaslata alapján a ťlzeteĺdo téľítési díjak ĺisszegei nem
váItoznak, a Rendeletbenaszo|gáltatási ĺinköltségek kerülnek módosításraa20I6. évre terve-
zett aďatoka|apjźn.

A Rendelet fiiggeléke tarta|mazza a szolgáItatások intézményi téľítési díjait, mely szintén mó-
dosításľa keľĹilt a kiszámolt önköltségek alapjrĺn.

il. A beteľjesztés indoka

Az Sn' rendelkezései szerint a térítési díjak megál|apításźůloz a szo|gá|tatási önk<iltséget

tźłgyév április 1-jéig kell megállapítaní, emiatt szĹikséges, hogy a Képviselő-testület a dönté-

sét 20 1 6. marciusi iilésén me ghozza.

ilI. A diintés célja' pénzůigyi hatása ,},ąĺ



Az Sń.. rendelkezései alapján az ĺĺnkormányzat kötelező feladatellátása a szociális étkeztetés,
hazi segítségnyújtás, nappali ellátások, valamint az idősek átmeneti otthoni elhelyezése.
Az önkormźnyzat <jnként vállalt felađata a jelzőľendszęres htŁi segítségnyújtás, az érteLmi
fogyatékosok napközi otthonában a reggeli bizosítása, szociális étkeztetés a hétvégi napokon,
népkonyha, a nappali klubok ellátottjai és a htlzí segítségnyrijtás gondozottjai részérę
gyógymass zor, győgýorna, pedikűr, fodrász szolgáltatások.
A JSzSzGyK által nyrijtott és téľítési díj köteles szolgźl\tatások mfüödési költségei az intéz-
mény költségvetésében betervezésľe kerĹiltek.
Az Szt. rendelkezései figyelembe vételével az iĺtézményi önköltségek felülvizsgá|ata alapján
a személyes gondoskodást nýjtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kcitele-
zettségről szőIő 2|1201l. (IV.12.) tĺnkormĺányzati renďeletben meghatźlrozott intérsrlényi téľĹ
tési díjak felülvizsgálatra keľültek, a Rendelet mellékleteiben keľĹilnek meghatĺírozźsra az
egyes szo|gáItatások önköltségei. Figyelembe véve az egyes szolgź.Itatétsok mfüödési költsé-
geit, valamint a szolgá|tatás igénybe vevők é|ethe|yzetét, javasolt a téľítési díjak ĺlsszegeit a
2015. évi ö'sszeggel megegyezo mértékben megállapítani. Tekintettel arca, hogy a téľítési dĹ
jak összegei a2016.januar 01. napjan érvényes Rendelet a|apjan került meglervezésre, vala-
mint a kiadások az éwényes szerződésben rcgzített eladási aron keľĹiltek tervezésre így 2016
évben vĺĺľhatóan ttĺbblet kĺiltségvetési fedezetet nem igényel (ellátottak szźlmátőI ftigg).

IV. Jogszabályikörnyezet

A Képviselő-testiilet hatáskĺjre Magyarország he|yi ĺlnkormanyzataírőI sző|ő 20|1. évi
CL)ooilX. törvény 42. s |, pontjában (a továbbiakban: Mötv.), valamint a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásolaól szóló |993. évĺ III. törvény 62. s Q) bekezdésében, valamint a
92. $ (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltakon alapul. Az Mĺjtv. 50. $-a
a|apj arl a rendeletalkotáshoz minő sített szav azattöbb s é g szĹiks é ge s.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testi.ilettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadásat.

Budapest, 2016. februźr 23.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

npvében é+ gnegbízásából e/ bĺ) ',;^|, /. r

,,'"ĺ; 2ĺL,:.ffiV :ŕ",'2-

dr. Mészar Erika
a|jegyzó

ŕJś



teÍvezeĺ
Budapest Főváros VIII. keľĺilet Jĺizsefváľosĺ onkormányzat Képviselő-testĺiletének

........12016. (... .....) iinkoľmányzatĺ ľendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szocĺális ellátások foľmáiľól és a téľítési díj ÍŁetési
kötelezettségrő|szőiő2|12011. (ľ.12.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a szociális
igazgatáuől és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény 62. s Q) bekezdésében, a92.
$ (1) bekezdésében kapott feLhata|mazźs alapjźn a ktivetkezőket rendeli el:

1. $ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellĺĺtások foľmáiľól és a térítési díj fĺzetés
k<jtelezettségró| szőIő fIl20| 1. (IV.12.) ĺinkoľmanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a
1. melléklete helyébe e rendelet l. melléklete lép.

2. $ A Rendelet 2. melléklete helyébe e ľendelet 2. melléklete lép.

3. $ A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. $ A Rendelet 6. melléklete helyébe e ľendelet 4. melléklęte lép.

5. $ E rendelet 2016. ápľilis 1. napjrín lép hatályba és ahatá|yba lépésétk<ivető naponhatá-
lyát veszti.

Budapest, 2016. március ....

Danada-Rimĺín Edina
jegyző

taľtós távollétében

đľ. Mészĺír Eľika
aljegyzo

dľ. Kocsis Máté
polgĺĺľmester

ü,r ĺ
Ĺj,\



1' melléklet ...... /20]6. (.....) t;nkormányzati rendelethez
FIZETENDo rľľÉzľĺÉľn ľÉnÍľnsl DÍJ

Éľxnzrnľn'snormáI. diétás

j<ivedelem alsó hatáľa,me|y az
fiľegségi nylgĺlíj minđenkoľi
legkisebb ĺisszegének oń-a

jĺivedelem felső hatiíra,
mely az öregségi nyug-

díj mindenkori legkisebb
ĺisszegének 0ń-a

alapdíj (helyben
fogyasztás esetén)

Ftlfőladag

Hétfőtő1-
vasáľnapis

0% 0% 0

UYo + 1 forint r06% 15

I06Yo felett 140%-is 35

I40oÁ fe|ett 160%-is 50

I60o/ofelefi 17S%o-is 70

|.75oÁ fe|ett I93Yo-is 100

193%o fęIett 203%-is, 135

203Yo felett 21D%-is 170

2IIoÁ fe|ett 220%-is 20s

2f0oÁfę|eÍt 228%-is 240

22SYofelett 237%-is. 270

237Yo felett 245%-is. 305

f45oÁ fe|ett 253oÁ-is 340

253%o fę|ett 262%o-iu 375

2620Á feIett 27Z%o-is 410

272Yo felett 2800Á-is 440

280Yo felett 289%-is 475

289%ofe|ętt 298%-is. 510

298Yo felett 307%-is 545

307Yo felett 3lSYo-is 580

315%o felett 324%-is 610

3240Á fe|ett 333Yo-is 645

333%o fęIętt 680

Alapdíjon felü|i

csomasolási. szállĺtási

csomagoláslfőlnap

Ft

szá,|Iítási hely/nap

Ft

81,- Ft 64,-Ft

9

Az étkezés önk?)ltsége 1.572,- Ft/fő/nap.



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

%o-a

j övedelem felső hatźtt al
öregségi nyugdíj min-
denkoľi legkisebb ĺisz-

szeeéneko/o-a térítési díi l őra

0 0 0

0 %o felett 106%o-is 20

I06Yo felett 140%-is, 40

I40Yo felett 175%-is. 80

175%o felett 193%-is. 120

1930Á felett f03%-is. 160

203Yo felett 21j%o-is. 200

2l|oÁ felett 220%-is 235

220%o felett 228%-ís 275

228Yo feletl 237%-ip 315

237Yo feletl 24SYo-is 355

245%o felett f54%-is 395

253Yo feletl 262%-is. 435

262%o felett 27Z%-is 475

2720Á felett 280%-is 515

280%o felett 289%-ís 555

289%o felett 298%-ís 595

298Yo felett 307%o-is 630

3070Á fe|ett 3|SoÁ-is 670

3|5%o fę|ett 324%o-is 7r0

3240Á fe|ett 333%-is 750

3330Á felett 790

FIZETENDo rľľnzľrÉľĺľĺ ľľnÍľnsl DÍJ ÍIÄzĺ
sEGÍTsEcľrÚľľÁs

Hdzi s e gíts é gny új t ás s zo lg dlt atús ti n kö lts é g e 2. 8 0 8,- Ft,/g o n do zds i ó r a.

10

i
,}",,,,ĺ



3. melléklet ...... /2016. (.....) önkormányzati rendelethez

SZENl.vEDBr,yľnľnGEK, FoGYATnxos SZEMELYEK NAPPALI ELLÁTÁSA
KERETÉBEN IGEI{YBE VETT ľrxnzns UTÁN FIZETENDo rľľBzľĺÉľrr

ľÉnÍľnsl DÍJ

üł
r-łl ĺ

v v 1l

j<ivedelem alsó határa,me|y az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének oń-a

j övedelem felső hatĺáľa,
mely az öregségi nyug-

díj mindenkoľi legkisebb
összesének oń-a

reggeli téľítési
dijalfőlnap

ebéď a|apdíj
(helyben fogyasz-

tás esetén)
Ftlftĺladas

0% 0% 0 0

jYo + 1 forint r06% a
J 15

106%o felett 140%-ís 5 35

1400Áfe|efi 160%-is 8 50

160%ofelett 175%o-ip 1l 70

I75%o feIet| 193%o-is I6 100

193%o feletl 203%-is. 21 13s

2030Á fe|ett 210%-is 27 170

2|IoÁ fe|ett 220%-is 32 205

220Yo felett 228%-is 37 240

228%o feLett 237%-is 43 270

2370Á fe|ett 24S%o-is 48 305

245Yo fę|ett 253%o-is 54 340

2530Á felett 262Yo-ís 59 375

262%o felett 272%o-is 64 410

272Yo felett 280%-is 70 440

2800Á felett 289%-is 75 47s

289Yo felett 299%-is 80 s10

298%o felett 307%-is 86 545

3070Á fęIetĺ 3I5oÁ-ís 91 580

315%o felett 324oÁ-is 96 610

3240Á fe|ett 333oÁ-is r02 645

333Yo felett 107 680

A reggeli i)nki)ltsége 152,2,- Ft/fő/nap, ebéd ijnkiiltsége 1.572,- Ft/fő/nap.



4. melléklet ...... /2016. (.....) ankormányzati rendelethez

EGYEB sZoLGÁLTATÁsoK UTÁN FIZETENDo ľpnÍľnsl DÍJAI(

egy főľe jutó jiivedelem

a|só és Íe|sőhatáralEtl az
iiľegségi nyugdíj minden.
koľi legkisebb tisszegének

"/"-a

fodľász

Fťóľa

pedĺkĺír

Fťalkalom

gyó,gy-

masszőr

Ft/alkalom

gyógy.

toľna

Ftlalkalom

0-106%-is 0 0 0 0

106% feLett 140%o-is 25 25 25 30

140% felett l75Yo-is 50 50 50 65

|75% fę|ett l,93%o-is 10s 105 105 r25

|93% fe|ettZt}Yo-ís 160 160 160 190

210% felett229%o-ip ft0 210 210 250

228% felett}45%o-is 265 265 265 31s

245% felett253%o-is 315 31s 315 380

253% fe|eÍt260oÁ-is 370 370 370 440

260% felett267oÁ-is 420 420 420 505

268% fe|ett266Yo-ís 475 475 475 565

266% fe|ett280oÁ-is' s30 530 530 630

280% felett288%o-is. 580 580 580 695

288% felett295Yo-iu 635 635 63s 755

295%felett302Yo-is 68s 68s 685 820

302% felett 312%-is 740 740 740 880

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

322% fe|ett 333oÁ.is' 84s 845 845 1010

333% felett 344%o-is. 895 895 89s 1070

344% felett354Yo-is 950 950 9s0 1 135

354% felett357%o-is. 1000 1000 1000 I 195

357 %o feletl 1055 1055 1055 1260

A fodrász, pedikíĺr, győgymasszás, gyógýornaszo|gá'|tatástahź'zi segítségnyújüást, nappali elláĹást és
az átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodľász, pedikűr, szolgáltatást igénybe
vevő ellátott atźlblázatbanmeghatározotttérítési díjmegťlzetésére kĺjtelezett, függetleni|az igénybe-
vétel helyszinétó|. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmĺányzatközigazgatási teri.ile-
tén é|ő, ott lakó- vagy tartőzkodási hellyel rendelkező hazi segítségnyújtást, nappali ellátást és az élt-

meneti otthont igénybe vevő ellátottak a gyógymasszázs és gyógytorna szo|gá|tatźlst térítésmęntesen
vehetik igénybe, egyéb esetben a táb|ázatban meghatározott térítési díj megfizetésére kötelezett. A
fodrászat esetében aszo|gáltatźls időtartama: férfi hajvágás fel óra' nőihajvágás*szárítás l óľa, festés 1
őra(a szükséges kellékeket az e||źúottnak kell megvásárolnia), dauer l,5 óra (a szükséges kellékeket az
ellátottnak kell megvásárolnia). A győgymasszás kezelés idótatama alkalmanként 20-45 perc. A
gyógýornakezelés időtartama - a beteg állapotától függően -20-45 perc'

}.'ľ
l2

E gy é b s zo l g áItatós o k ii n kö lts é g e I. 3 l 8,. F t/glk alo mńí r a



2. ftiggelék

sZoCIÁLIs
sZoLGÁLTATÁsoK

2016. évi
INTEZMENYI TÉRÍľÉsr oÍĺ

(szolgá|tatási önkö ltsé g)

szociális étkeztetés ebéd 1.572,-Ftlfó/nap
ľeggeli I 52,2,- Fťfő/nap

hazi segítségnyujtás 2. 808,- Ft/főlgondo zási őra

jelzőrendszeres házi segít-
sésnYúitás

420..Ftkészülék

szenvedélybetegek nappali
e|Iźtása

| .17 6,- Ftlfolnap

fogyatékosok nappali ellátása 3.350,- Ftlfí3lnap

átmeneti elhelyezést n5'.ujtó
intézménv

9.208,- Fťnap

idősek
nappali
e||átźsa

telephelyek:

Delei utca 34.

90|,-Ft/fólnap

Baľoss utca 109.

Mátvástét 4.

II. János Pál
páľ,atér 17.

Víg utca 18.



Indokolás

A módosító rendelet a következők szerint váItonat a személy.es gondoskodást nyújtó szociális
ellátások formáiról és a térítési đíj ťĺzetési kĺitelezettségľől sző|ő 2Il201l. (N.12.) önkor-
mźny zati rendelet j elenle gi szab á'|y ain.

az I-4. $-hoz

A módosítás indoka, hogy az egyes szo|gá|tatások vonatkozásźlbanmeghatérozásľa keľülnek a
20|6 évi önköltségek összegei.

az5. $-hoz

Jo gtechnik ai zár ő rendelkezés.


