Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete
Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a
fizetendő térítési díjakról
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. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya az Esély Szociális Társulás (továbbiakban: ESzT) alábbi
települések működési területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3)
bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki: Budaörs, Pusztazámor, Sóskút.
2. §
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában a Sztv. 4.§-a értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. §
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái
(1) Az ESzT a személyes gondoskodás
alapszolgáltatásokat nyújtja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
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, a személyi térítési díjat a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §
Az ellátás igénybevételének módja
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti 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) 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.
(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
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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
(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját, valamint a személyi térítési díj
kedvezmény feltételeit, mértékét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A házi segítségnyújtás keretében nem kell fizetni térítési díjat az ellátott lakásán
történő segítő beszélgetésért, mentális segítségnyújtásért.
7. §
Családsegítés
A családsegítés részletes szabályait a Sztv. 64. §-a határozza meg.
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.
3

(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.
11. §
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

4

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. melléklet a 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díj az egyes településeken

(1) Sóskút
Gondozási Központ, 2038 Sóskút Fő utca 3.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI
TÉRÍTÉSI DÍJAI
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Egy adag étel
Házhozszállítás:

973
50

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
Gondozási óra

1617

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Intézményi térítési díj (Ft/készülék/
Napi

104

IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA
Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Étkezés nélkül
Étkezéssel

1215
Szoc. étk díja szállítás nélkül.+ 590 Ft/nap

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
Intézményi térítési díj (Ft/óradíj
Személyi segítés
Intézményi térítési díj (Ft/km)
Szállító szolgáltatás

1270
205
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(2) Pusztazámor

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI
TÉRÍTÉSI DÍJAI
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Egy adag étel
Házhozszállítás:

973
50

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
Gondozási óra

1617

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Intézményi térítési díj (Ft/készülék/)
Napi

104

IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA
Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Étkezés nélkül
Étkezéssel

1215
Szoc. étk. díja szállítás nélkül+ 590 Ft/nap

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
Intézményi térítési díj (Ft/óradíj
Személyi segítés
Intézményi térítési díj (Ft/km)
Szállító szolgáltatás

1270
205

7

(3) Budaörs
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI
TÉRÍTÉSI DÍJAI
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
Intézményi térítési díj (Ft/óradíj
Személyi segítés
Intézményi térítési díj (Ft/km)
Szállító szolgáltatás

1270
205

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59/A.
§ (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy
esetében a szolgáltatás díja
Szociálisan nem rászorultak által igénybe vett készülékek térítési díja:
napi 200 Ft /készülék
havi 6.000 Ft/készülék
1. Támogatószolgáltatás:
Szociálisan nem rászorultak esetében:
Szállítószolgáltatás esetében: 120 Ft /km
Személyi segítés esetében: 800 Ft/óra
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Dokumentált intézményi térítési díj és önköltség számítása
2013. évre
I. Támogató Szolgálat
2013. évi költségvetés alapján az összes kiadás:

2013. évi éves központi költségvetési támogatás
2013-ra megítélt feladategység (Fe)
személyi segítők száma
személyi segítők éves munkaórája (3fő*8óra*251 munkanap) (óra)
gépjárművek száma (db)
2012-ben futott összes km (km)

31 899 000 Ft
8 709 000 Ft
3 650
3 fő
6 024
3
75 639

I/1. Önköltség
2013. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
Személyi segítés (33%)
2013. évi éves központi költségvetési támogatás

31 899 000 Ft
21 372 330 Ft
10 526 670 Ft
8 709 000 Ft

Önköltség - személyi segítés
személyi segítők száma
személyi segítés önköltsége
személyi segítők éves munkaórája (3fő*8óra*251 munkanap)
1 óra személyi segítés önköltsége

3
10 526 670 Ft
6 024
1 747 Ft

Személyszállítás (67%)

Önköltség - személyszállítás
gépjárművek száma (db)
személyszállítás önköltsége
2012-ben futott összes km (km)
1 km szállítás önköltsége
2012. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
2013-ra megítélt feladategység (Fe)
1 feladategységre számított önköltség

3
21 372 330
75 639
283 Ft
31 899 000 Ft
3 650
8 739 Ft
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I/2. Intézményi térítési díj
2012. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
2013. évi éves központi költségvetési támogatás
Intézményi térítési díj alapja (önköltség - központi klt. támogatás)
Személyszállítás (67%)
Személyi segítés (33%)
Intézményi térítési díj - személyi segítés
személyi segítők éves munkaórája
1 óra személyi segítés intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj - személyszállítás
2012-ben futott összes km (km)
1 km szállítás intézményi térítési díja

31 899 000 Ft
8 709 000 Ft
23 190 000 Ft
15 537 300 Ft
7 652 700 Ft

6 024
1 270 Ft

75 639
205 Ft

II. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2013. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
2013. évi éves központi költségvetési támogatás (teljes évre)
2013-ra megítélt feladatmutató

7 649 000 Ft
3 296 932 Ft
115

II/1. Önköltség
1 készülék napi önköltsége

182 Ft

II/2. Intézményi térítési díj
2012. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
2013. évi éves központi költségvetési támogatás
Intézményi térítési díj alapja (önköltség - központi klt. támogatás)
1 készülék napi intézményi térítési díja

7 649 000 Ft
3 296 932 Ft
4 352 068 Ft
104 Ft

III. Szociális étkeztetés
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2013. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
2013. évben 1 főre jutó normatíva összege (Ft/év/fő)
2013. évben a normatív létszám
2013. évi éves központi költségvetési támogatás (normatív létszám: 38)
1 adag étel szállítási költsége
Ellátási nap
1 napra eső normatíva összege

10 235 000 Ft
55 360 Ft
38 Fő
2 103 680 Ft
50 Ft
251 Ft
221 Ft

III/1. Önköltség
2013. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
A házhozszállítás éves költsége
2013. évi kiadás - házhozszállítás
1 adag étel önköltsége

10 235 000 Ft
476 900 Ft
9 758 100 Ft
1 023 Ft

III/2. Intézményi térítési díj
1 adag étel önköltsége
1 adag étel szállítási költsége
1 adag étel intézményi térítési díja (étel önkölt. - száll. díj) Ft/fő/adag

1 023 Ft
50 Ft
973 Ft

IV. Házi segítségnyújtás

2013. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
Gondozónők száma
gondozónők éves munkaórája (2fő*8óra*251 munkanap)
Normatív gondozotti létszám
2013. évben a házi segítségnyújtás normatívája Ft/év/fő
2013. évi éves központi költségvetési támogatás

7 653 000 Ft
2 Fő
4016
8 Fő
145 000 Ft
1 160 000 Ft

IV/1. Önköltség
1 gondozási óra önköltsége

1 906 Ft

IV/2. Intézményi térítési díj
Intézményi térítési díj alapja (önköltség - központi klt. támogatás)
1 óra gondozás intézményi térítési díja

6 493 000 Ft
1 617 Ft

V. Idősek nappali ellátása
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2013. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
Normatív gondozotti létszám
2013. évben a házi segítségnyújtás normatívája Ft/év/fő
2013. évi éves központi költségvetési támogatás
Gondozási napok száma

8 432 000 Ft
18 Fő
163 500 Ft
2 943 000 Ft
251 Ft

V/1. Önköltség
Idősek nappali ellátás napi önköltsége (össz kiadás/gondozási napok
száma/normatív gondozotti létszám)

1 866 Ft

IV/2. Intézményi térítési díj
Intézményi térítési díj alapja (önköltség - központi klt. támogatás)
Idősek nappali ellátás napi intézményi térítési díja (int. Térítési díj
alapja/gondozási napok száma/normatív gondozotti létszám) Ft/nap/fő

5 489 000 Ft
1 215 Ft
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2. sz. melléklet a 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Felnőtt személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díj mérséklése (személyi térítési díj)
1. Pusztazámor, Sóskút
Étkeztetés
A személyi térítési mérséklésének alapdíja a főző konyha által számlázott bruttó összeg.
2013. évben 590 Ft/adag.
Jövedelem (Ft)
ÖNYMLÖ %-ában

Személyi térítési díj a
főzőkonyha által számlázott
bruttó összeg % - ában

150% alatt
0%
150-200% között
50 %
200 % felett
100 %
Étkeztetés házhoz szállítási díja:
50 Ft/adag/alkalom

Házi segítségnyújtás
A gondozás óradíja

100 Ft/óra

2. Pusztazámor, Sóskút és Budaörs
Támogató szolgáltatás (rászoruló ellátott esetében)
Jövedelem (Ft) ÖNYMLÖ %-ában
0
151 %
176 %
201 %
226 %
251 %
301 %
326 %
351 %

150 %
175 %
200 %
225 %
250%
300 %
325 %
350 %

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

Szállító szolgáltatás
(Ft/km)
0 Ft
0 Ft
10 Ft
10 Ft
20 Ft
20 Ft
30 Ft
30 Ft
40 Ft
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