Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

AZ ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKRÓL,
AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL VALAMINT A FIZETENDŐ
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ
28/2014. (IX.29.), 20/2015. (VI.19.), 15/2016. (IV.22.), 15/2017. (IV.28.), 38/2017.
(XI.17.), 4/2018. (II.23.), 8/2018. (IV.27.), 11/2019. (IV.23.) és a 8/2020. (IV.03.)
önkormányzati rendeletek által módosított

32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. § (1) bekezdésében és 92. § (1)
bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § 1
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya az Esély Szociális Társulás (továbbiakban: ESzT) Budaörs,
Pusztazámor, Sóskút települések működési területén lakcímmel rendelkező, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott személyekre terjed ki.
2. §
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában a Sztv. 4.§-a értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. §
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái
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A 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos: 2018. február 24-től.

(1) Az ESzT a személyes gondoskodás
alapszolgáltatásokat nyújtja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) 2 család- és gyermekjóléti szolgálat
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) támogató szolgáltatás
f) nappali ellátás

keretében

az

alábbi

szociális

(2) A ESzT az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat az Esély Szociális
Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: intézmény) útján
biztosítja.
(3) Az intézmény által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díját az 1. számú
melléklet 3, a személyi térítési díjat a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §
Az ellátás igénybevételének és megszűntetésének módja 4
(1) 5 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére az Sztv. 93. §-ában
és a Gyvt. 31-32. §-aiban, a megszűntetésére az Sztv. 100-102. §-aiban, a Gyvt.
37/A. §-ában, valamint e rendeletben szabályozottak az irányadók. Az ellátások
igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére
történik. A kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.
(2) Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül biztosíthatja az ellátást, ha a
kérelmező életét vagy testi épségét veszélyeztető élethelyzetbe kerül.
(3) 6 A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató
szolgáltatás és nappali ellátás (idős, fogyatékos, demens személyek részére) iránti
kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján kell benyújtani. A személyes gondoskodást
nyújtó ellátások iránti kérelemről, az ellátások megszüntetéséről, a személyi térítési
díj összegének megállapításáról és annak felülvizsgálatáról az intézményvezető
dönt.
(3a) 7 Az intézményvezető a 3. § (1) bekezdés a)-b), d)-f) ellátások esetében hozott
döntésről értesíti az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét.
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(4) Az intézményvezető döntése ellen a jogosult az értesítés kézhezvételét követő
nyolc napon belül fellebbezéssel élhet az ESzT Társulási Tanács elnökénél, melyet
az intézményhez kell benyújtani. A kérelemről a Társulási Tanács dönt.
(5) Meg kell szüntetni a személyes gondoskodást nyújtó ellátást, ha az ellátott:
a) szociális rászorultsága megszűnik,
b) további ellátásra nem tart igényt,
c) az intézmény házirendjét súlyosan megsérti,
d) az ellátást két hónapig bejelentés nélkül nem veszi igénybe,
e) elhalálozik.
(6) Az ellátás megszüntetésének időpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell
figyelembe venni.

5. §
Étkeztetés
(1) Az étkeztetést az intézmény vásárolt szolgáltatásként biztosítja, e rendelet
2.számú mellékletében szabályozott személyi térítési díj ellenében. Amennyiben a
szolgáltató időszakosan nem üzemel, az igénybevevők részére az intézmény más
szolgáltató közreműködésével meleg ételt, vagy élelmiszercsomagot biztosít.
(2) Étkeztetés igénybevétele esetén szociálisan rászorultnak kell tekinteni a
a) 65. életévét betöltött,
b) a háziorvos igazolása szerint mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut
megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy
teljesen – gondoskodni nem tudó,
c) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékosnak minősülő,
d) a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önmaga ellátására
részben képes pszichiátriai, illetve szenvedélybeteget a kezelő orvos
igazolása alapján,
e) a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező - kivéve azt, akinek bejelentett
lakóhelye a hajléktalan szállás - hajléktalan
személyt.
(3) Az étkeztetésre való jogosultság elbírálásához
a) 18. életévét betöltött igénylőnek személyi és lakcím
igazolványát,

azonosító

b) a 5. § (2) bekezdés b), c), d) pontja szerinti igénylőnek a háziorvos,
kezelőorvos igazolását, kell bemutatnia.
(4) Az étkeztetés intézményi térítési díját, valamint a személyi térítési díjkedvezmény
feltételeit, mértékét és a házhozszállítás díját az 1. és 2. számú melléklet
tartalmazza.

6. §
Házi segítségnyújtás
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(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját, valamint a személyi térítési díj
kedvezmény feltételeit, mértékét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) 8
7. § 9
Család- és gyermekjóléti szolgálat 10
(1) Az ESzT a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében a Gyvt. 39. § (2)-(4)
bekezdései, 40. § (2) bekezdése és az Sztv. 64. § (4) bekezdése által meghatározott
feladatokat látja el.
(2) A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
8. §
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kell biztosítani annak a rászorulónak, aki a
Sztv. 65. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rászorultak esetén térítésmentes.
9. §
Támogató Szolgáltatás
A támogató szolgáltatást az intézmény a Sztv.65/C. §-a alapján biztosítja.
A támogató szolgálat intézményi térítési díját, valamint a személyi térítési
díjkedvezmény feltételeit, mértékét és a szállítás díját az 1. és a 2. számú melléklet
tartalmazza.
10. §
Nappali ellátás
(1) A nappali ellátást a Sztv. 65/F. § (1) alapján kell biztosítani.
(2) A nyitvatartási rendet az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, a
közösségi együttélés szabályait a Házirend tartalmazza.
(3) A nappali ellátás keretében térítési díjat az étkezésért kell fizetni. Az étkeztetés
intézményi térítési díját, valamint a személyi térítési díjkedvezmény feltételeit,
mértékét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) 11 A nappali ellátás igénybevétele étkezés nélkül térítésmentes.
11. §
8

A 8/2020. (IV.03.) önkormányzati rendelet 3. §-a által hatályon kívül helyezve. Hatálytalan: 2020. április 4-től,
nem alkalmazandó 2020. április 1. napjától.
9
A 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos: 2018. február 24-től.
10
A paragrafuscím a 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a által módosítva. Hatályos: 2018. április 28.
napjától.
11
A 38/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a által kiegészítve. Hatályos 2017. november 18-tól.
4

A térítési díj fizetésének rendje
(1) A személyi térítési díjat, illetve a szolgáltatási díját minden hónap 10-ig kell
befizetni.
(2) Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet 31.§ (2)
bekezdésében foglaltak az irányadók.

12. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, valamint Budaörs
Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet.

Budaörs, 2013. június 19.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Dr. Bocsi István
jegyző
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A 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2013. június 24-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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1. számú melléklet a 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelethez12

Dokumentált intézményi térítési díj és önköltség számítása
2020. évre
I. Étkeztetés
Ellátott település: Pusztazámor, Sóskút

I/1. Önköltség
1 369 Ft

1 adag étel önköltsége

I/2. Intézményi térítési díj
1 adag étel intézményi térítési díja Ft/fő/adag

520 Ft + Áfa*

* 2020. 04.01-jén hatályos áfa összege 27% (140 Ft)

bruttó 660 Ft

I/3. Étel házhoz szállítása
A házhozszállítás önköltsége Ft/nap
A házhozszállítás intézményi térítési díja Ft/nap

232 Ft
50 Ft

II. Házi segítségnyújtás
Ellátott település: Pusztazámor, Sóskút

II/1. Önköltség
2 545 Ft

1 gondozási óra önköltsége

II/2. Intézményi térítési díj
1 óra gondozás intézményi térítési díja

100 Ft

III. Idősek nappali ellátása
Ellátott település: Pusztazámor, Sóskút

III/1. Idősek nappali ellátása - étkezés nélkül
Idősek nappali ellátása napi önköltsége
Idősek nappali ellátása napi intézményi térítési díja Ft/nap/fő

2 152 Ft
0 Ft

III/2. Idősek nappali ellátása - étkezéssel
Étkeztetés intézményi térítési díja
* 2020. 04.01-jén hatályos áfa összege 27% (140 Ft)

520 Ft + Áfa*
bruttó 660 Ft
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A 8/2020. (IV.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2020. április 4-től, alkalmazandó
2020. április 1. napjától.
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Idősek nappali ellátása intézményi térítési díja
Idősek nappali ellátása - étkezéssel - intézményi térítési díja Ft/nap
* 2020. 04.01-jén hatályos áfa összege 27% (140 Ft)

0 Ft
520 Ft + Áfa*
bruttó 660 Ft

IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ellátott település: Budaörs, Pusztazámor, Sóskút

IV/1. Önköltség
230 Ft

1 készülék napi önköltsége

IV/2. Intézményi térítési díj
1 készülék napi intézményi térítési díja
Szociálisan nem rászorult személyek intézményi térítési díja készülék/nap
készülék/hónap

0 Ft
190 Ft
5 700 Ft

V. Támogató Szolgálat
Ellátott település: Budaörs, Pusztazámor, Sóskút

V/1. Önköltség
1 feladategységre számított önköltség - központi költségvetésből finanszírozott
gondozási óra (személyi segítés)

9 986 Ft

1 feladategységre számított önköltség - központi költségvetésből finanszírozott
hasznos km

1 997 Ft

V/2. Intézményi térítési díj
Intézményi térítési díj - személyi segítés
1 óra személyi segítés intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj - személyszállítás
1 km szállítás intézményi térítési díja
Szociálisan nem rászorult személyek intézményi térítési díja
szállító szolgáltatás (km)
személyi segítés (óra)

450 Ft

40 Ft
120 Ft
800 Ft
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2. számú melléklet a 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelethez13
Felnőtt személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díj mérséklése
(személyi térítési díj)
1. Pusztazámor, Sóskút
Étkeztetés
A személyi térítési díj mérséklésének alapja az intézményi térítési díj. A személyi térítési díj összege
igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat szerint:
Jövedelem (Ft)
A személyi térítési díj
öregségi
összege
az
intézményi
nyugdíjminimum %-ában térítési díj %-ában
150% alatt
0%
150-200% között
50 %
Étkeztetés házhoz szállítási díja:
50 Ft/adag/alkalom
2. Budaörs, Pusztazámor, Sóskút
Támogató szolgáltatás (rászoruló ellátott esetében)
A személyi térítési díj összege igazodik az ellátott jövedelméhez az alábbi táblázat szerint:
Jövedelem (Ft) öregségi nyugdíjminimum %ában
0
150%
151%
175%
176%
200%
201%
225%
226%
250%
251%
300%
301%
325%
326%
350%

Személyi segítés
(Ft/óra)
0 Ft
40 Ft
110 Ft
180 Ft
250 Ft
310 Ft
360 Ft
400 Ft

Szállító szolgáltatás
(Ft/km)
0 Ft
0 Ft
10 Ft
10 Ft
20 Ft
20 Ft
30 Ft
30 Ft
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A 8/2020. (IV.03.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2020. április 4-től, alkalmazandó
2020. április 1. napjától.
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