Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Az Esély Szociális TársulásSzociális és Gyermekjóléti Központ által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Esély Szociális TársulásSzociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R) 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) család- és gyermekjóléti szolgálat”
2. §
A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) 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.”
3. §
A R. 7. § paragrafuscíme helyébe az alábbi lép:
„7. §
Család- és gyermekjóléti szolgálat”
4. §
A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

5. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budaörs, 2018. április 25.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2018. április 27. napján a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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1. számú melléklet a 8/2018. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelethez

Dokumentált intézményi térítési díj és önköltség számítása
2018. évre
I. Étkeztetés

Ellátott település: Pusztazámor, Sóskút
2018. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
2018. évben 1 főre jutó normatíva összege (Ft/év/fő)
2018. évben 1 főre jutó kiegészítő társulási normatíva összege (Ft/év/fő)
2018. évben a normatív létszám
2018. évi éves normatíva összesen
Ellátási nap

I/1. Önköltség

1 adag étel önköltsége (összes kiadás/normatív létszám/ellátási nap)

I/2. Intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj alapja (önköltség - központi klt. támogatás)
1 adag étel intézményi térítési díja Ft/fő/adag

I/3. Étel házhoz szállítása

2018. évi házhoz szállítással kapcsolatos kiadás
Igénybevevők száma
Ellátási nap
A házhozszállítás önköltsége Ft/nap (kiadás/igénybevevő/ellátási nap)
A házhozszállítás intézményi térítési díja Ft/nap

10 974 000 Ft
55 360 Ft
5 536 Ft
32
1 948 672 Ft
251

1 366 Ft

9 025 328 Ft
1 124 Ft

2 040 000 Ft
30
251
271 Ft
50 Ft

II. Házi segítségnyújtás

Ellátott település: Pusztazámor, Sóskút
2018. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
Gondozónők száma
gondozónők éves munkaórája (2fő*8óra*251 munkanap)
Normatív gondozotti létszám
A.) szociális segítés
B.) személyi gondozás
2018. évben a házi segítségnyújtás normatívája Ft/év/fő
A.) szociális segítés
B.) személyi gondozás (alap+társulási kiegészítő)
2018. évi éves normatíva összesen

10 569 000 Ft
2
4016
2
7
25 000 Ft
273 000 Ft
1 961 000 Ft
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II/1. Önköltség

1 gondozási óra önköltsége

2 632 Ft

II/2. Intézményi térítési díj

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

8 608 000 Ft
2 143 Ft

III. Idősek nappali ellátása
Ellátott település: Pusztazámor, Sóskút
2018. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
Normatív gondozotti létszám
2018. évben az idősek nappali ellátásának normatívája Ft/év/fő
(alap+kieg.)
2018. évi éves központi költségvetési alap támogatás
2018. évi éves társulási kiegészítő normatíva
2018. évi éves normatíva összesen
Gondozási napok száma

8 353 000 Ft
10
163 500 Ft
109 000 Ft
54 500 Ft
1 635 000 Ft
251

III/1. Idősek nappali ellátása - étkezés nélkül

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

3 328 Ft
6 718 000 Ft
2 676 Ft

III/2. Idősek nappali ellátása - étkezéssel
Az idősek nappali ellátása ott étkezéssel szolgáltatást igénybevevő ellátott esetén az intézményi
térítési díj az idősek nappali ellátásának és az étkeztetés intézményi térítési díjának összegével
megegyezik.
Étkeztetés intézményi térítési díja
1 124 Ft
Idősek nappali ellátása intézményi térítési díja
2 676 Ft
Idősek nappali ellátása - étkezéssel - intézményi térítési díja Ft/nap
3 800 Ft

IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Ellátott település: Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Törökbálint
2018. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
8 570 000 Ft
2018. évi éves központi költségvetési támogatás (teljes évre)
3 333 796 Ft
2018-ra megítélt feladatmutató
115

IV/1. Önköltség

1 készülék napi önköltsége

204 Ft
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IV/2. Intézményi térítési díj

2018. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
2018. évi éves központi költségvetési támogatás
Intézményi térítési díj alapja (önköltség - központi klt. támogatás)
1 készülék napi intézményi térítési díja

8 570 000 Ft
3 333 796 Ft
5 236 204 Ft
125 Ft

V. Támogató Szolgálat

Ellátott település: Budaörs, Pusztazámor, Sóskút, Törökbálint
2018. évi költségvetés alapján az összes kiadás:
2018. évi éves központi költségvetési támogatás
2018-ra megítélt feladategység (Fe)
személyi segítők száma
személyi segítők éves munkaórája (3fő*8óra*251 munkanap) (óra)
gépjárművek száma (db)
2017-ban futott összes km (km)

33 363 000 Ft
9 616 800 Ft
3 676
3
6 024
2
52 033

V/1. Önköltség
2018. évi költségvetés alapján az összes tervezett kiadás:
2018-re megítélt feladategység (Fe)

33 363 000 Ft
3 676

1 feladategységre számított önköltség - központi költségvetésből finanszírozott gondozási
óra

9 076 Ft

1 feladategységre számított önköltség - központi költségvetésből
finanszírozott hasznos km

1 815 Ft

V/2. Intézményi térítési díj
Intézményi térítési díj alapja (önköltség - központi klt. támogatás)
Személyszállítás (67%)
Személyi segítés (33%)
Intézményi térítési díj - személyi segítés
1 óra személyi segítés intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj - személyszállítás
1 km szállítás intézményi térítési díja

23 746 200 Ft
15 909 954 Ft
7 836 246 Ft
1 301 Ft
306 Ft
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