5. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. március 31-i rendes ülésére
Tárgy:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi
térítési díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Kiss Béla alpolgármester

Készítette:

Önkormányzati Iroda

Tárgyalta:

Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Horváthné Gyánó Bernadett intézményvezető, Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató Intézmény
Készítő részéről ellenőrizte:
dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) 92. § (1)-(2) bekezdése és 92/B. § (1) bekezdés a) pontja
szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat, ha a fenntartó önkormányzati
társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a
társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Az önkormányzat
a rendeletben szabályozza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak
mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díjak csökkentésének, illetve
elengedésének eseteit és módjait. A fenntartó konkrét összegben meghatározza az
intézményi térítési díjat.
Dombóvár Város Önkormányzata a kötelező és önként vállalt, személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel, a Társulás fenntartásában működő
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény útján gondoskodik. A társulási
megállapodásban a társult önkormányzatok a Szoctv. 92. § (1)-(2) bekezdése és 92/B.
§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendeletalkotásra Dombóvár Város Önkormányzatát
jelölték ki.
A Társulás és költségvetési szerve az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokat nyújtja:
Kötelező önkormányzati
feladat
Házi segítségnyújtás

Önként vállalt
önkormányzati feladat

Ellátási terület
Dombóvár,
Szakcs,
Várong, Lápafő
Dombóvár, Szakcs
Dombóvár

Szociális étkeztetés
Idősek, demens betegek
nappali ellátása
Pszichiátriai
betegek
nappali ellátása
Hajléktalanok
nappali
ellátása

Dombóvár
Magyarország
Támogató szolgáltatás

Dombóvár,
Várong, Lápafő
Pszichiátriai
betegek Dombóvár,
közösségi alapellátása
Várong, Lápafő
Szenvedélybetegek
Dombóvár,
közösségi alapellátása
Várong, Lápafő
Tanyagondnoki
Dombóvár
szolgáltatás
Éjjeli menedékhely
Magyarország
Idősek
gondozóháza Dombóvár
(idősek átmeneti ellátása)

Szakcs,
Szakcs,
Szakcs,
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Idősek otthona
Jelzőrendszeres
segítségnyújtás

Magyarország
házi Attala,
Csibrák,
Csikóstőttős,
Dalmand,
Dombóvár,
Döbrököz,
Gyulaj,
Jágónak,
Kapospula, Kaposszekcső,
Kocsola, Kurd, Lápafő,
Nak, Szakcs, Várong

Ha a Szoctv. eltérően nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj a
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként
megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési
díjat a fenntartó a tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj
összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év
közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény
esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása
során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában
kell megosztani. Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként,
telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként,
telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként különkülön is meghatározható.
Térítésmentesen kell biztosítani
a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,
b) a népkonyhán történő étkeztetést,
c) a családsegítést,
d) a közösségi alapellátásokat,
e) az utcai szociális munkát,
f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást,
g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást.
A fenti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem lehet megállapítani.
Nem térítésmentes szolgáltatás esetén a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a
továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja
meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A
személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A
személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében
foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve
elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A
személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó
mértékben növekedett.
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A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást
igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a
családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi
térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve
támogató szolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
esetében.
Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott
havi jövedelmének
a) 15%-át a nappali ellátást,
b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,
c) 60%-át az átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények esetén.
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő
személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre
vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott
havi jövedelmének
a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést
nyújtó intézmények esetén.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1) bekezdés f)
pontja értelmében a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az általános
forgalmi adó alól a közszolgáltató által szociális ellátás keretében nyújtott szolgáltatás,
az étkeztetés kivételével. Az étkeztetés esetén az általános forgalmi adó mértékét (az
adóalap 27%-a) 2007. évi CXXVII. törvény 82. § (1) bekezdése állapítja meg, az
önkormányzat rendeletében az intézményi térítési díjat az adó nélkül, nettó összegben
állapíthatja meg.
Az intézményi és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvénynek
megfelelő módon kerekítve kell megállapítani:
- 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
- a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
- az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
- a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0
forintra végződő összegre kell kerekíteni.
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A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által térítésmentesen nyújtott
szociális szolgáltatás a tanyagondnoki szolgáltatás, a pszichiátriai betegek és
szenvedélybetegek közösségi alapellátása, a családsegítés, a hajléktalan személyek
nappali ellátása, a hajléktalan személyek részére népkonyhán nyújtott étkeztetés és az
éjjeli menedékhely. Az intézményben térítési díj ellenében vehető igénybe az idősek és
demens betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek
gondozóháza (idősek átmeneti ellátása), idősek otthona (tartós bentlakásos ápolás,
gondozás).
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén - szociális segítésre vagy személyi gondozásra
vonatkozó - gondozási órára,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
vetítve kell meghatározni.
Bentlakásos intézményi ellátás esetén
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része
a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató intézmény
önköltségszámítást az előterjesztés melléklete tartalmazza.

javaslatát

és

az

I. Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja
Étkeztetés intézményi térítési díja:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt.
Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen
fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a
lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel
lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a
kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.
Ha a fenntartó az étkeztetést több főzőhelyről biztosítja, az intézményi térítési díjat
főzőhelyenként eltérően is meghatározhatja. Egy településen működtetett több
főzőhely esetén az intézményi térítési díjat akkor lehet eltérően meghatározni, ha az
ellátásban részesülő választhat, hogy az étkezést melyik főzőhelyről veszi igénybe.

5

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében az
étkeztetés általános forgalmi adó köteles szociális ellátás, az általános forgalmi adó
mértékét a törvény állapítja meg.
Az intézmény számítása szerint az étkeztetés önköltsége 1372,- Ft/nap, az intézményi
térítési díjat helyben fogyasztás és elvitel esetén bruttó 470,- Ft összegben (amely az
általános forgalmi adót tartalmazza), kiszállítás esetén a szállítás díját bruttó 127,Ft/alkalom összegben javasolja megállapítani (ez utóbbi esetében a kerekítési szabály
miatt a tervezetben szereplő összeg 125,- Ft/alkalom).
Nappali ellátás intézményi térítési díja:
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, a
tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem
értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve
b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az
intézményi térítési díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és az
étkeztetésre megállapított díj összegével.
Az intézmény számítása szerint a nappali ellátás egy ellátottra jutó önköltsége
(étkeztetés nélkül):
- idősek nappali ellátása esetében 3340,- Ft/fő/nap,
- demens betegek nappali ellátása esetében 2461,- Ft/fő/nap,
- pszichiátriai betegek nappali ellátása esetében: 2160,- Ft/fő/nap.
Az intézmény a nappali ellátás intézményi térítési díját a következők szerint javasolja
megállapítani:
- idősek nappali ellátása (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye,
Támasz Otthon) étkeztetés nélkül csak napközbeni tartózkodás esetén 270,Ft/nap, étkeztetéssel 740,- Ft/nap,
- demens betegek nappali ellátása (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások
Intézménye, Támasz Otthon) étkeztetés nélkül csak napközbeni tartózkodás
esetén 370,- Ft/nap, étkeztetéssel 840,- Ft/nap,
- pszichiátriai betegek nappali ellátása (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások
Intézménye) étkeztetés nélkül csak napközbeni tartózkodás esetén 270,- Ft/nap,
étkeztetéssel 740,- Ft/nap.
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Házi segítségnyújtás:
2016. január 1-jétől a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül két tevékenységi kör –
szociális segítés és személyi gondozás – került kialakításra. Házi segítségnyújtás
keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi
segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés
segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a szociális segítés keretében ellátott feladatokat.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat házi segítségnyújtás esetén –
szociális segítésre és személyi gondozásra vonatkozó – gondozási órára vetítve kell
meghatározni. A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi
gondozás térítési díjából tevődik össze. A házi segítségnyújtásban részesülő által
havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi
segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell
kiszámítani úgy, hogy annak összege ne haladja meg az Szoctv-ben meghatározott
mértéket. A házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt a
külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani.
Az intézmény számítása alapján az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye
telephelyen nyújtott házi segítségnyújtás egy gondozási órára jutó önköltsége 1160,Ft/óra, az intézményi térítési díjat szociális segítésre 300,- Ft/óra, személyi gondozásra
szintén 300,- Ft/óra összegben javasolja megállapítani.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az
ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása
érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további
egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat, amit a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás az ellátásra köteles Szociális és
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Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött feladatellátási megállapodás alapján lát el,
amelyért 2016. évben 3.209.136,- Ft szolgáltatási díjat kap, amit az ellátottak által
fizetett térítési díj egészít ki.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti,
illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota
indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásnál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét
a fenntartó szabadon állapítja meg.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás egy kihelyezett készülékre jutó önköltsége az
intézmény számítása alapján 148,- Ft/nap, az intézményi térítési díjat szociálisan
rászorult esetében 65,- Ft/nap/készülék összegben javasolja megállapítani.
Támogató szolgáltatás:
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő
ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás
biztosítása révén. A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak
minősül a súlyosan fogyatékos személy, aki külön jogszabály szerinti fogyatékossági
támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi
pótlékban részesülő személy.
Az intézményi és a személyi térítési díjat támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára
és szállítási kilométerre kell megállapítani. A támogató szolgáltatás esetén a
szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon
állapítja meg.
A támogató szolgáltatás egy szolgálati órára jutó önköltsége 4843,- Ft/óra, a szállítás
egy kilométerre jutó önköltsége 969,- Ft/km. Az intézmény szociálisan rászoruló
személy esetében szállításra 125,- Ft/km, személyi segítésre 300,- Ft/óra – a házi
segítségnyújtás intézményi térítési díjával azonos – összegben javasolja megállapítani
az intézményi térítési díjat.
A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet szerint
a támogató szolgáltatás szállító szolgálatát a Szoctv. alapján szociálisan nem rászorult
személy is igénybe veheti az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében (szociális taxi). A
szolgáltatásért az önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni. A
támogató szolgálat szállító szolgáltatásának térítési díját szociálisan nem rászorult
személy esetében a tavalyi díjjal azonos összegben (340,- Ft/km) javasolja
megállapítani, rendszeres igénybevétel esetén az ellátást igénybe vevő által fizetendő
személyi térítési díj összegét a szociálisan rászorult személyekkel azonos mértékben
(ellátást igénybe vevő havi rendszeres jövedelmének 30%-a, kiskorú ellátott esetén a
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családban egy főre jutó jövedelem 20%-a) javasolja maximálni. A kedvezmény
igénybevételének feltétele a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény
intézményvezetőjéhez méltányossági kérelem benyújtása.
II. Szakosított szociális ellátások intézményi térítési díja
Időskorúak gondozóháza (idősek, demens betegek átmeneti elhelyezését biztosító
intézményi ellátás):
Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött
beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.
Az átmeneti elhelyezést biztosító ellátás egy ellátottra jutó számított napi önköltsége
9515,- Ft/fő/nap (285.427,- Ft/fő/hónap), demens betegek esetében 5505,- Ft/fő/nap
(165.165,- Ft/fő/hónap). Az intézményi térítési díj összegét az intézmény 3100,Ft/fő/nap, illetve 93.000,- Ft/fő/hónap összegben javasolja megállapítani az átlagos és
a demens ellátottakra is.
Idősek otthona (ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátás):
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi
legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való
ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi
ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó
intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
Az idősek otthonában gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött
személy látható el.
A tartós bentlakásos ellátás egy ellátottra jutó napi önöltsége 5915,- Ft/fő/nap
(177.450,- Ft/fő/hónap), demens betegek esetében 4050,- Ft/fő/nap (121.495,Ft/fő/hónap). Az intézményi térítési díj javasolt összege 3100,- Ft/fő/nap, illetve
93.000,- Ft/fő/hónap mind az átlagos, mind a demens ellátottakra vonatkozóan.
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Idősek Otthona Szakcs
tagintézményében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjára tett javaslatot
előzetesen Szakcs, Lápafő és Várong községi önkormányzatok képviselő-testületei
megtárgyalták, az intézményi térítési díjakat a képviselő-testületek által jóváhagyott
összegben javaslom megállapítani.
III. Fogyatékos személyek nappali ellátása
Dombóvár Város Önkormányzata a fogyatékos személyek és gyermekek nappali
ellátásának biztosítására ellátási szerződést kötött a PRESIDIUM Közhasznú
Egyesülettel (Dombóvár, Rezeda u. 7.). 2013. január 1-jétől a Dombóvár, Kinizsi u.
37. szám alatti épületben az Egyesület látja el a fogyatékos személyek és gyermekek
nappali ellátását, az ellátási szerződés alapján az ellátásért fizetendő térítési díjat a
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szolgáltató, az Egyesület állapítja meg, az önkormányzat rendeletében nem kell a
térítési díjakat meghatározni.
A rendelettervezet hatásai:
Társadalmi hatás:
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított szociális
ellátások esetében a térítési díjak tekintetében az ellátást igénybe vevők
jövedelmi viszonyai figyelembe lettek véve, így a térítési díj megfizetése nem
jelent az ellátottak részére jelentős többletterhet.
Gazdasági, költségvetési hatás:
A javasolt intézményi térítési díjak elfogadása esetén az intézmény az ellátottak
jövedelmi viszonyai szerint megállapítható személyi térítési díjakból magasabb
bevételt szedhet be, ami csökkenti az intézményfinanszírozáshoz szükséges
önkormányzati hozzájárulást.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A Szoctv. rendelkezése alapján a szociális ellátások intézményi térítési díját a
fenntartó a tárgyév április 1-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj évente
egy alkalommal korrigálható.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
A jelenleg hatályos és a megállapítani javasolt díjak összehasonlítását tartalmazó
táblázat az előterjesztéshez csatolva.
Összefoglalva a változásokat a rendelettervezetben foglaltak alapján:
− A bentlakásos ellátások (idősek otthona, időskorúak gondozóháza) esetében
kismértékű (3,3%-os) a javasolt díjemelés (napi 100, havi 3000 forint).
− A nappali ellátásnál – az étkeztetést nem nézve – a díjak változatlanul
maradnak azzal, hogy a pszichiátriai betegek esetében napi 100,- Ft-tal
csökken a díjtétel.
− Az étkeztetésnél az intézmény egy nagyobb emelést (34,3%) javasol (bruttó
350,- Ft-ról 470,- Ft-ra), a kiszállítás díja nem változna.
− A házi segítségnyújtás esetében a díj összege nem módosul, de külön
megállapításra kerül a segítségnyújtás két elemére (szociális segítés,
személyi gondozás) azonos mértékben.
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− A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál szintén kisebb emelést
indítványoz a Dombóvári ESZI (55,- Ft helyett 65,- Ft, 18%-os változás).
− A támogató szolgáltatásnál a személyi segítés esetében 500,- Ft/fő helyett
300,- Ft/fő összegre kéri csökkenteni az intézményi térítési díjat az
intézmény, amely így megegyezne a házi segítségnyújtás keretében történő
segítés díjával. Ezen szolgáltatás esetében a nem rászorulók részére
biztosított ellátás (szociális taxi) kapcsán az intézményvezető javasolja,
hogy a rendszeres igénybevétel esetén az ellátást igénybe vevő által
fizetendő személyi térítési díj összeg a szociálisan rászorult személyekkel
azonos mértékben (ellátást igénybe vevő havi rendszeres jövedelmének
30%-a, kiskorú ellátott esetén a családban egy főre jutó jövedelem 20%-a)
legyen maximálva. Az igazgató asszony javasolta továbbá, hogy a
lakókörnyezeten kívüli segítségnyújtás térítésmentes legyen, erre azonban
megítélésünk szerint nincs lehetőség, mivel sem az Szoctv., sem a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II.17.) Korm.rendelet nem tesz különbséget a támogató
szolgáltatás keretében az ellátott részére a lakáson belül és a lakáson kívül
nyújtott személyi segítés között az intézményi és személyi térítési díj
tekintetében.
Fentiek alapján a rendelettervezet elfogadását javaslom.

Kiss Béla
alpolgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (…) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, valamint a szociális szakosított
ellátásokat nyújtó intézményfenntartó társulásban résztvevő önkormányzatok
képviselő-testületének hozzájárulásával – a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról
szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7/A. §-a
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti szolgáltatás igénybevételéért fizetendő személyi térítési
díjat az ellátott kérelmére az intézményvezető csökkentheti, ha a személyi térítési díj
összege meghaladja a Szt. 116. § (1) bekezdése szerinti jövedelem 30%-át, kiskorú
részére nyújtott szolgáltatás esetén a 20%-át. A személyi térítési díj legfeljebb az Szt.
116. § (1) bekezdés szerinti jövedelem 30%-áig, kiskorú részére nyújtott szolgáltatás
esetén a 20%-áig csökkenthető.”
2. §
A Rendelet 1. mellékletének 1.5.1. és 1.6.1. pontjában a „Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ” szövegrész helyébe a „Kapocs Alapszolgáltató Központ”
szöveg lép.
3. §
A rendelet 2. melléklete helyébe a melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Melléklet a …/2016. (….) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK
EGYESÍTETT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ

1. DOMBÓVÁRI
DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI

INTÉZMÉNY-

1.1. Idősek otthona – idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi
ellátása (Arany Sziget Idősek Otthona, Platán Otthon)

1.

A
Átlagos

2.

Demens

B
napi
havi
napi
havi

C
3100 Ft/fő
93.000 Ft/fő
3100 Ft/fő
93.000 Ft/fő

1.2. Idősek gondozóháza - idősek, demens betegek átmeneti elhelyezést biztosító
intézményi ellátása (Támasz Otthon)

1.

A
Átlagos

2.

Demens

B
napi
havi
napi
havi

C
3100 Ft/fő
93.000 Ft/fő
3100 Ft/fő
93.000 Ft/fő

1.3. Nappali ellátás – csak napközbeni tartózkodás, étkeztetés nélkül (Őszikék
Szociális Alapszolgáltatások Intézménye, Támasz Otthon)

1.
2.
3.

A
Idősek nappali ellátása átlagos
Demens betegek nappali
ellátása
Pszichiátriai betegek
nappali ellátása

1.4. Nappali ellátás étkeztetéssel
Intézménye, Támasz Otthon)

1.
2.

A
Idősek nappali ellátása átlagos
Demens betegek nappali
ellátása

B
270 Ft/nap
370 Ft/nap
270 Ft/nap
(Őszikék

Szociális

Alapszolgáltatások

B
bruttó 740 Ft/nap
bruttó 840 Ft/nap
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3.

Pszichiátriai betegek
nappali ellátása

bruttó 740Ft/nap

Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
1.5. Szociális étkeztetés (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye)

1.
2.
3.

A
Étkeztetés helyben
fogyasztással
Szociális étkeztetés
elvitellel
Szociális étkeztetés
kiszállítással – kiszállítás
díja

B
bruttó 470 Ft/nap
bruttó 470 Ft/nap
bruttó 125 Ft/alkalom

Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
1.6. Házi segítségnyújtás (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye)

1.

2.

A
Házi segítségnyújtás
keretében nyújtott
szociális segítés
Házi segítségnyújtás
keretében nyújtott
személyi gondozás

B
300 Ft/óra

300,- Ft/óra

1.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Platán Otthon)
1.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

65 Ft/kihelyezett
készülék/nap

1.8. Támogató szolgáltatás (Kapocs Alapszolgáltató Központ)

1.

2.

3.

A
Szállító szolgálat –
szociálisan rászoruló
személy részére
Szállító szolgálat –
szociálisan nem
rászorult személy
részére
Személyi segítés

B
125 Ft/km

340 Ft/km

300 Ft/óra
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2. DOMBÓVÁRI EGYESÍTETT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY- IDŐSEK
OTTHONA SZAKCS
2.1. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása
A
1.
2.

Átlagos
Demens

B
napi
havi
napi
havi

C
2840 Ft/fő
85.200 Ft/fő
2840 Ft/fő
85.200 Ft/fő

2.2. Szociális étkeztetés

1.

2.

A
Szociális étkeztetés –
helyben fogyasztással és
elvitellel
Szociális étkeztetés
kiszállítással – kiszállítás
díja

B
600 Ft/nap

0 Ft/alkalom

Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
2.3. Házi segítségnyújtás

1.

A

B

Házi segítségnyújtás

0 Ft/óra
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INDOKOLÁS
1. §
A támogató szolgáltatás szállító szolgáltatását az Szt. alapján szociálisan nem
rászoruló személy is igénybe veheti. Lehetőséget biztosít a szolgáltatásért fizetendő
térítési díj csökkentésére az ellátást igénybe vevő kérelmére jövedelmi viszonyai
alapján.
2. §
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Dombóvár, Kinizsi u. 37. alatti
telephelyén működő intézményegységének a család- és gyermekjóléti szolgálattól,
illetve a család- és gyermekjóléti központtól való elhatárolása érdekében a szociális
alapszolgáltatásokat ellátó intézményegység elnevezését a fenntartó Kapocs
Alapszolgáltató Központ elnevezésre módosította.
3. §
Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő személyi
térítési díjakat tartalmazó melléklet módosításáról rendelkezik.
4. §
A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik.
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Intézményi térítési díj – változásmutató
Intézmény által
Rendelettervezetben
Intézményi térítési
Számított
javasolt
Szolgáltatás
javasolt intézményi
díj 2015.04.01-től
önköltség
intézményi térítési
térítési díj
díj
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény dombóvári intézményegységei
I. Szociális alapszolgáltatások
Idősek
nappali
ellátása (átlagos) –
csak
napközbeni
270,- Ft/nap
3340,- Ft/nap
270,- Ft/nap
270,- Ft/nap
tartózkodás,
étkeztetés nélkül
Idősek
nappali
ellátása
(demens
betegek) – csak
370,- Ft/nap
2461,- Ft/nap
370,- Ft/nap
370,- Ft/nap
napközbeni
tartózkodás,
étkeztetés nélkül
Pszichiátriai
betegek
nappali
ellátása – csak
370,- Ft/nap
2160,- Ft/nap
270,- Ft/nap
270,- Ft/nap
napközbeni
tartózkodás,
étkeztetés nélkül
Idősek
nappali
4712,- Ft/nap
bruttó 740,- Ft/nap
ellátása (átlagos) –
(=3340,- Ft/nap
(=270,- Ft/nap
étkeztetéssel
bruttó 620,- Ft/nap
nappali ellátás
nappali ellátás +
bruttó 740,- Ft/nap
önköltsége+ 1372,- bruttó 470,- Ft/nap
Ft/nap étkeztetés
étkeztetés)

Megjegyzés

Az
étkeztetéssel
együtt igénybe vett
nappali
ellátás
intézményi térítési
díja
a
csak

önköltsége)

Idősek
nappali
ellátása
(demens
betegek)
–
étkeztetéssel

Pszichiátriai
betegek
nappali
ellátása
–
étkeztetéssel

bruttó 720,- Ft/nap

3833,- Ft/nap
(=2461,- Ft/nap
nappali ellátás
önköltsége + 1372,Ft/nap étkeztetés
önköltsége)

bruttó 840,- Ft/nap
(=370,- Ft/nap
nappali ellátás +
bruttó 470,- Ft/nap
étkeztetés)

bruttó 840,- Ft/nap

bruttó 720,- Ft/nap

3532,- Ft/nap
(=2160,- Ft/nap
nappali ellátás
önköltsége + 1372
étkeztetés
önköltsége)

bruttó 740,- Ft/nap
(=270,- Ft/nap
nappali ellátás +
bruttó 470,- Ft/nap
étkeztetés

bruttó 740,- Ft/nap

napközbeni
tartózkodással
igénybe vett nappali
ellátás és a helyben
fogyasztással
igénybe
vett
étkeztetés
intézményi térítési
díjának összege.
Az
étkeztetéssel
együtt igénybe vett
nappali
ellátás
intézményi térítési
díja
a
csak
napközbeni
tartózkodással
igénybe vett nappali
ellátás és a helyben
fogyasztással
igénybe
vett
étkeztetés
intézményi térítési
díjának összege.
Az
étkeztetéssel
együtt igénybe vett
nappali
ellátás
intézményi térítési
díja
a
csak
napközbeni
tartózkodással
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Szociális étkeztetés
–
helyben
fogyasztással

bruttó 350,- Ft/nap

1372,- Ft/nap

bruttó 470,- Ft/nap

bruttó 470,- Ft/nap

bruttó 350,- Ft/nap

1372,- Ft/nap

bruttó 470,- Ft/nap

bruttó 470,- Ft/nap

bruttó 127,Ft/alkalom

129,- Ft/alkalom

bruttó 127,Ft/alkalom

bruttó 125,Ft/alkalom

300,- Ft/óra

1160,- Ft/óra

300,- Ft/óra

300,- Ft/óra

55,- Ft/kihelyezett

148,-

65,- Ft/kihelyezett

65,- Ft/kihelyezett

Szociális étkeztetés
- elvitellel

Szociális étkeztetés
kiszállítással
–
kiszállítás díja

Házi
segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi

igénybe vett nappali
ellátás és a helyben
fogyasztással
igénybe
vett
étkeztetés
intézményi térítési
díjának összege.
Az
intézményi
térítési díj összege
az
általános
forgalmi
adót
tartalmazza.
Az
intézményi
térítési díj összege
az
általános
forgalmi
adót
tartalmazza.
Kerekítés
szabályainak
figyelembe
vételével javasolt a
kiszállítás
intézményi térítési
díját megállapítani,
ami az általános
forgalmi adót is
tartalmazza.
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segítségnyújtás
Támogató
szolgáltatás
személyi segítés

készülék/nap

Ft/nap/kihelyezett
készülék

készülék/nap

készülék/nap

–
500,- Ft/óra

Támogató
szolgáltatás
–
szállító szolgáltatás
125,- Ft/km
szociálisan rászorult
részére
Támogató
szolgáltatás szállító
szolgáltatás
340,- Ft/km
szociálisan
nem
rászorult személy
részére
II. Szakosított szociális ellátások
Idősek otthona tartós bentlakásos
3000,- Ft/nap
intézményi ellátás 90.000,- Ft/hónap
(átlagos)
Idősek otthona 3000,- Ft/nap
tartós bentlakásos
intézményi ellátás 90.000,- Ft/hónap
(demens)
Idősek gondozóháza
3000,- Ft/nap

4843,- Ft/óra

300,- Ft/óra

300,- Ft/óra

969,- Ft/km

125,- Ft/km

125,- Ft/km

969,- Ft/km

340,- Ft/km

340,- Ft/km

5915,- Ft/nap
177.450,- Ft/hónap

3100,- Ft/nap
93.000,- Ft/hónap

3100,- Ft/nap
93.000,- Ft/hónap

4050,- Ft/nap
121.497,- Ft/hónap

3100,- Ft/nap
93.000,- Ft/hónap

3100,- Ft/nap
93.000,- Ft/hónap

9515,- Ft/nap

3100,- Ft/nap

3100,- Ft/nap

A személyi segítés
intézményi térítési
díját
a
házi
segítségnyújtás
intézményi térítési
díjával
azonos
lenne.
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–
átmeneti 90.000,- Ft/hónap
elhelyezést nyújtó
intézményi ellátás
(átlagos)
Idősek gondozóháza
–
átmeneti
3000,- Ft/nap
elhelyezést nyújtó
90.000,- Ft/hónap
intézményi ellátás
(demens)
III. Idősek Otthona Szakcs
Házi
segítségnyújtás
–
Szakcs
0,- Ft/óra
közigazgatási
területe
Házi
segítségnyújtásLápafő
350,- Ft/óra
közigazgatási
területe
Házi
segítségnyújtás
–
Várong
350,- Ft/óra
közigazgatási
területe
Szociális étkeztetés
–
helyben
550,- Ft/nap
fogyasztással
és
elvitellel
Szociális étkeztetés
0,- Ft/alkalom

285.427,- Ft/hónap

93.000,- Ft/hónap

93.000,- Ft/hónap

5505,- Ft/nap
165.165,- Ft/hónap

3100,- Ft/nap
93.000,- Ft/hónap

3100,- Ft/nap
93.000,- Ft/hónap
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kiszállítással
–
kiszállítás díja
Idősek otthona –
tartós bentlakásos
intézményi ellátás
(átlagos)
Idősek otthona –
tartós bentlakásos
intézményi ellátás
(demens)

2750,- Ft/nap
82.500,- Ft/hónap

2750,- Ft/nap
82.500,- Ft/hónap
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