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ELİTERJESZTÉS
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2009. március 23-i ülésére
Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzatának …/2009. (………….). rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról
Üsz: II/196/1/2009.
Tisztelt Képviselı – testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és
a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény
differenciált összegő normatív állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat
valamennyi normatíva kategóriára külön meg kell határozni.
A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon
állapítja meg.
A törvény tehát meghatározza a szolgáltatási önköltség számítási módját, olyan módon amely
biztosítja az egységes intézményi gyakorlatot és a valós költségek figyelembe vételét. A törvény
egyúttal rögzíti, hogy a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a
fenntartó szabadon állapítja meg. Ebben az esetben a térítési díj megállapítása különválik a
szociális ellátásoktól, tekintettel arra, hogy a nem rászorult személyek piaci alapon vehetik
igénybe az egyes ellátásokat. Ezen okból kifolyólag a vonatkozó térítési díjak nem a rendeletben,
hanem külön határozatban kerülnek szabályozásra.
Mindezeken túl a nyersanyagárak és munkabérek növekedésének következtében 2009. évben is
szükséges az intézményi térítési díjak újbóli megállapítása. A törvény meghatározza, hogy melyek
azok a ráfordítások, amelyek a szolgáltatási önköltség számításánál figyelembe vehetık.
Az intézményi térítési díjak megállapítása után az ellátottak által fizetendı személyi térítési
díjakat az intézményvezetık állapítják meg.
Az intézményi térítési díjakra az IGSZ vezetıje az alábbiak szerint tett javaslatot:

„Intézményi térítési díjak megállapítása az alábbiak szerint történt:
Szociális étkeztetés
Szociális étkeztetés teljes szolgáltatási önköltség: 12.531.000 Ft
Le: reggeli, uzsonna díja
- 100.000 Ft
házhozszállítás díja
- 1.166.000 Ft
Összes szolgáltatási önköltség:
11.265.000 Ft
ellátásban részesültek száma:
44 fı
1 fıre jutó szolgáltatási önköltség:
256.022 Ft/fı/év

Összes adag:
1 fıre jutó adagok száma:
Megnevezés

nyugdíjminimum
150 %-át meg nem
haladó
jövedelemmel
rendelkezık
nyugdíjminimum
150-300 % közötti
jövedelemmel
rendelkezık
nyugdíjminimum
300
%-át
meghaladó
jövedelemmel
rendelkezık

15.059
342

szolgáltatási
önköltség

1 fıre jutó normatív intézményi
állami hozzájárulás
térítési díj

1 adagra
jutó
intézményi
térítési díj
159.392
466

256.022

91.050
5.580

256.022

80.700
5.580

169.742

496

256.022

64.000
5.580

186.442

545

Reggeli, uzsonna térítési díjának megállapítása
Szolgáltatási önköltség:
100.000 Ft/500 adag
1 adagra jutó költség:
200 Ft
Reggeli
48 %:
96 Ft
Uzsonna
52 %
104 Ft
Házhoz szállítás térítési díjának megállapítása
Szolgáltatási önköltség:
1.166.000 Ft/10.879 adag
1 adagra jutó költség:
107 Ft/adag
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltség:
Gondozásban résztvevık havi munkaideje:
(3,5 fı x 173 óra x 12 hó)
1 órára jutó költség:

Megnevezés

2008. évben házi
segítségnyújtásban
részesültek
nyugdíjminimum
150 %-át meg nem
haladó
jövedelemmel
rendelkezık

8.661.000 Ft
7.266 óra
1.192 Ft/óra

szolgáltatási 1 fıre jutó
önköltség 1 normatív állami
órára jutó hozzájárulás
része
Ft/fı/óra

1 fı 1 órára intézményi
jutó
térítési díj
normatív
Ft/fı/óra
állami
hozzájárulás
Ft/fı/óra

1.192

232.910

112

1.080

1.192

336.610

160

1.032

Nappali szociális ellátás
Nappali szociális ellátás szolgáltatási önköltség:
15.584.000 Ft
Ellátottak száma:
18 fı
Gondozási napok száma: (251 x 18 fı)
4.518 nap
1 fı 1 napra jutó szolgáltatási önköltség:
3.449 Ft/fı/nap
Normatív hozzájárulás költségvetési törvény 3. sz. mell.
2.631.600 Ft/fı
Normatív hozzájárulás költségvetési törvény 8. sz. mell.
1.426.406 Ft/fı
1fı 1 gondozási napra jutó normatív hozzájárulás
898 Ft
Megnevezés

Nappali szoc. ell.

szolgáltatási
önköltség
Ft/fı/nap
3.449

jutó
normatív
hozzájárulás Ft/fı/nap
898

állami intézményi
térítési díj
Ft/fı/nap
2.551

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltség:
Ellátottak száma:
Gondozási napok száma: (365 x 40 fı)
1 fı 1 napra jutó szolgáltatási önköltség:
Normatív hozzájárulás költségvetési törvény 3. sz. mell.
Normatív hozzájárulás költségvetési törvény 8. sz. mell.
1fı 1 gondozási napra jutó normatív hozzájárulás
Megnevezés

Jelzırendszeres
házi gondozás

szolgáltatási
önköltség
Ft/fı/nap
188

2.747.000 Ft
40 fı
14.600 nap
188 Ft/fı/nap
1.180.000 Ft/fı
1.099.317 Ft/fı
156 Ft/fı/nap ”

jutó
normatív
állami intézményi
hozzájárulás
Ft/fı/nap térítési díj
(költségvetési törvény 3. sz. és Ft/fı/nap
8. sz. melléklete szerint
156
32

A fenti szociális ellátások intézményi térítési díja a várható kiadásokat figyelembe véve
olyan nagy kiadást jelentene az ellátást igénybe vevık részére, hogy feltételezhetıen
csökkenne az igénybe vevık létszáma. Ezért indokolt a Szoc. tv. 116. § (3) bekezdésben
meghatározott személyi térítési díj jövedelemhez kötött mértékének alacsonyabb
mértékő meghatározása.
ellátás formája

személyi térítési díj nem javasolt mérték
haladhatja meg a Szoc. tv.
116.
§
(3)
szerinti
jövedelem
étkeztetés
25 %
házi segítségnyújtás
20 %
házi segítségnyújtás mellett
30 %
étkeztetést is biztosínak
jelzırendszeres
házi
2%
segítségnyújtás
nappali szoc. ellátás

Fentiek alapján az elıterjesztés 1.mellékletében található rendelet – tervezetet terjesztem a Tisztelt
Képviselı-testület elé.
Az elıterjesztés 2. mellékletében található javaslat a szociálisan nem rászorult személyek által – a
jelzırendszeres házi segítségnyújtásért - fizetendı térítési díjra tartalmaz javaslatot.
Felsılajos 2009. március 11.

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

Elıterjesztés 1. sz. melléklete
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
…../2009.(……) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapellátásokról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló – módosított – 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
62. § (2) valamint 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja.
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI
1.§
(1) Felsılajos Község Önkormányzata (a továbbiakban : önkormányzat) a szociális
alapszolgáltatások keretében nyújtott személyes gondoskodási formák közül az
alábbiakat mőködteti:
a)
b)
c)
d)
e)

idısek klubja,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés.
jelzırendszeres házi segítségnyújtás

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon túl gondoskodik a nem
gondozható rászorultak szakosított ellátáshoz való hozzájutásáról.
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
2.§
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet, az e rendeletben
meghatározott szolgáltatást végzı intézmény székhelyén, az intézmény
vezetıjéhez kell benyújtani.
(2) Az életét, testi épségét veszélyeztetı élethelyzetbe került személyek esetében
az intézményvezetı köteles a rászorulónak külön eljárás nélkül étkezést, házi
segítségnyújtást biztosítani.
(3) Kivételesen – külön eljárás keretében - ellátható olyan kérelmezı is, akinek
tartási, gondozási, öröklési szerzıdése van, de megélhetése átmenetileg
veszélyeztetett. Ez esetben az igénybe vett ellátásért 120 %- os térítési díjat
köteles fizetni.
(4) Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes
képviselıje kezdeményezheti.
(5) Az intézményvezetı az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) másik intézménybe történı elhelyezése indokolt,
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése indokolt.
(6) Az ellátás igénybevételének idõpontjában az intézményvezetõ és az ellátást
igénybevevõ, illetve törvényes képviselõje a hatályos jogszabályok szerint
megállapodást köt.
(7) Az intézményvezetõ a megállapodást módosíthatja, ha

a) az ellátás idõtartamát az ellátott vagy törvényes képviselõje módosítani
kívánja,
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre
megváltozik,
c) ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó
szabályok megváltoznak.
IDİSEK KLUBJA
3. §
(1) Az önkormányzat az Szt. 65/F.§ szerinti nappali ellátás biztosítására létrehozott
idısek klubját a Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Gondozási Központja (a továbbiakban
Gondozási Központ) útján társulási megállapodás keretében mőködteti.
(2) Az Idısek Klubja a szociális és lelki támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál.
(3) Az Idısek Klubjába felvehetı az a 18. életévét betöltı személy is, aki egészségi
állapotára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.
ÉTKEZTETÉS
4. §
(1) Az önkormányzat a Szt. 62. § szerinti étkeztetést a Gondozási Központon
keresztül, társulási megállapodás keretében szervezi meg, az étel
kiszolgálásával, elvitelének lehetıvé tételével vagy lakásra szállításával.
(2) Az étkeztetést az önkormányzat azon szociálisan rászorultak részére biztosítja,
akiknek családjában nincs vagy nem lelhetı fel tartásra köteles és képes
személy, vagy a tartásra köteles és képes személy az étkeztetésrıl nem tud
gondoskodni.
(3) Nem részesülhet étkeztetésben az, akinek vagyona meghaladja az Szt. 4.§ (1)
bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyon mértékét.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
5.§
Az önkormányzat a Szt. 63. § (1) bekezdése szerinti házi segítségnyújtást a
Gondozási Központon keresztül társulási megállapodás keretében szervezi meg.

CSALÁDSEGÍTÉS
6. §
Az önkormányzat a Szt. 64. § szerinti családsegítést a Lajosmizse Város
Önkormányzatának Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Családsegítı Szolgálatán keresztül társulási megállapodás keretében szervezi meg.

JELZİRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
7.§
Az önkormányzat a Szt. 65. § szerinti jelzırendszeres házi segítségnyújtást a
Gondozási Központon keresztül társulási megállapodás keretében szervezi meg.

TÉRÍTÉSI DÍJAK
8. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében biztosított
idısek klubja, étkeztetés és házi segítségnyújtás valamint a jelzırendszeres házi
segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértékét jelen rendelet melléklete
tartalmazza.
(2) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jelen rendelet mellékletének
V. pontjában meghatározott mértéket.
(3) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését,
illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételtıl számított 8 napon belül a
fenntartóhoz fordulhat, mely határozattal dönt a személyi térítési díj
összegérıl.
(4) A személyi térítési díj azon személyek esetében engedhetı el, akiknek családjában az egy
fıre jutó rendszeres havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50 százalékát.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.§
(1) E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község
Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapellátásokról szóló 13/2008.(IX.04.) rendelete.

Csordás László
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

Melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásról szóló ………./2009. rendelethez

A szociálisan rászorult személyek által fizetendı
Intézményi térítési díj
I. Az idısek klubjáért fizetendı térítési díj
intézményi térítési díj Ft/fı/nap
2551

Nappali szoc. ell. (Szt. 65/F.§)

II. Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj
a, Az ebéd térítési díja
1 adagra jutó
térítési díj (Ft)
nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó
jövedelemmel rendelkezık
nyugdíjminimum 150-300 % közötti jövedelemmel
rendelkezık
nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelemmel
rendelkezık

intézményi

466
496
545

b, A reggeli és az uzsonna térítési díja
1 adagra jutó
térítési díj (Ft)
96
104

Reggeli
Uzsonna

intézményi

c, A házhozszállítás térítési díja
1 adagra jutó
térítési díj (Ft)
107

Házhoz szállítás

intézményi

III. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
intézményi térítési díj Ft/fı/óra
az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150%át nem haladja meg.
az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150%át meghaladja

1032
1080

IV. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás

intézményi térítési díj Ft/fı/nap
32

V. Jövedelemtıl függı intézményi térítési díj
ellátás formája
étkeztetés
házi segítségnyújtás
házi
segítségnyújtás
mellett
étkeztetést is biztosítanak
jelzırendszeres
házi
segítségnyújtás
nappali szoc. ellátás (Szt. 65/F.§)
nappali szoc. ellátás (Szt. 65/F.§)
mellett étkeztetést is biztosítanak

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a Szoc. tv.
116. § (3) szerinti jövedelem %-át
16
20
30
1
3
19

Elıterjesztés 2.sz.melléklete

Határozat-tervezet
/2009. (…) ÖH
A szociálisan nem rászorult személyek
által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke
2009. március 1-tıl
1) Felsılajos Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 116. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szociálisan
nem rászorult személyek által fizetendı térítési díj összegét az alábbiak szerint
állapítja meg:
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás

intézményi térítési díj
Ft/fı/nap
35

Jövedelemtıl függı intézményi térítési díj
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a
Szoc. tv. 116. § (3) szerinti jövedelem %-át
jelzırendszeres házi segítségnyújtás

2

2) A határozat hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének a szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi
térítési díjak mértékérıl szóló 16/2008. (III.26) ÖH. határozata.
Határidı: 2009.március 23.
Felelıs: Képviselı-testület

