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Tisztelt Képviselő-testület!

A 10/2007.(II.23.) számú önkormányzati rendelet szabályozza a szociális és gyermekjóléti alap-
és szakellátást végző intézmények által biztosított szolgáltatások körét.

A Képviselő-testület 2007. november 22-én megtartott ülésén döntött a Forrás Szociális Segítő
és Gyermekjóléti Szolgálat, Gödöllő, Tessedik S. u. 4 sz. alatti bérleménybe történő
áthelyezéséről.

Az intézmény átköltözése megtörtént, tekintettel arra, hogy önkormányzatunk az intézmény által
nyújtott szociális szolgáltatások körét is kibővítette, ezért szükséges rendeletünk alap- és
szakellátásokra vonatkozó rendelkezését módosítani.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 26. §-a alapján, a
települési önkormányzat Képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat
kiegészítheti és a szociálisan rászorultak részére a rendeletében meghatározott módon és
feltételek szerint más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

Önkormányzati rendeletünk széles körben biztosítja a szociálisan rászorult személyeknek adható
rendszeres és rendkívüli támogatások körét.

Rendeletünkben szabályozott rendelkezések alapján méltányosságból ápolási díj,
közgyógyellátási igazolvány kiadása, helyi lakásfenntartási támogatás, lakbértámogatás,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, felnőtt átmeneti segély, temetési segély,
gyermekétkeztetés rászorultsági alapon történő térítési díja, szemétszállítási díj átvállalása,
üdülési támogatás állapítható meg.

Tapasztalataink azt igazolják, hogy a lakbértámogatást igénylő személyek köre évről évre
fokozatosan csökken, jelenleg 26 fő részére folyósítunk támogatást. Tekintettel arra, hogy a
lakbértámogatásban részesülő személy lakásfenntartási támogatásra, vagy átmeneti támogatásra
is jogosult jövedelmi viszonyai alapján, ezért a lakbértámogatást javaslom megszüntetni.

2007. évben lakásfenntartási támogatást 575 család részére állapítottunk meg, melyből 216
család normatív lakásfenntartási támogatásban, 359 család helyi lakásfenntartási támogatásban
részesült.

A normatív lakásfenntartási támogatás megállapításának jövedelemhatára az öregségi
nyugdíjminimum 150 %-a, (42.750,-Ft) a helyi lakásfenntartási támogatás megállapításának
jövedelemhatára család esetében az öregségi nyugdíjminimum 200 %-a, (57.000,-Ft) egyedülálló
esetében 250 %-a (71.250,-Ft).

Javaslom, hogy a méltányosságból adható lakásfenntartási támogatás jövedelmi
értékhatárát 2008. évben család esetében az öregségi nyugdíjminimum 180 %-ában,
(51.300,-Ft) egyedülálló esetében 200 %-ban (57.000,-Ft) állapítsuk meg, melyet 2008.
októbertől kezdődő fűtési szezonra vonatkozóan alkalmaznánk.
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A lakásfenntartási támogatás havi összege jelenleg egyedi elbírálás alapján 2.500,- Ft-tól 6.000,-
Ft-ig terjedhet.

Tekintettel arra, hogy a javasolt értékhatár módosítással nem lesz túl nagy jövedelmi különbség a
normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult, illetve helyi lakásfenntartási támogatásra
jogosult személyek között, ezért javaslom, hogy havonta 3.000,- Ft-ban határozzuk meg a
támogatás mértékét. Javaslom, hogy 3.000 – 6.000,- Ft közötti támogatás megállapítására
abban az esetben kerüljön sor, ha a kérelmező, illetve családja  havi jövedelme az öregségi
nyugdíjminimumot (28.500,-Ft) nem éri el.

A méltányossági alapon megállapított ápolási díjnál a jelenlegi rendeleti szabályozásunk a
megállapításhoz szükséges jövedelemhatárt család esetében az öregségi nyugdíjminimum 300
%-ában, egyedülálló esetében 400 %-ában határozza meg.

Javaslom, hogy 2008. évre vonatkozóan a jövedelemhatár, család esetében az öregségi
nyugdíjminimum 200 %-ában (57.000,-Ft), egyedülálló esetében 300 %-ában (85.500,-Ft)
legyen meghatározva.

Javaslom továbbá önkormányzati rendeletünk ápolási díj felülvizsgálatára vonatkozó rendeletét
összhangba hozni a szociális törvény 25. §. (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel, mely
szerint az ápolási díj jogosultsági feltételeit, a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább
egyszer felülvizsgálja.

Alanyi jogú ápolási díjat 129 fő részére állapítottunk meg, méltányosságból 22 főt részesítettünk
ápolási díjban.

Önkormányzatunk 2007. évtől szociális alapon nyújt támogatást a szemétszállítási díj
megfizetéséhez. A jelenlegi szabályozás szerint családban élők esetén 42.750,-Ft, egyedülálló
esetén 71.250,- Ft az egy főre eső jövedelemhatár. Javaslom, hogy a 70 éven felüli, egyedül élő
kérelmezők esetében a rendeletben megállapított jövedelemhatártól környezettanulmány alapján,
egyedi elbírálással el lehessen térni a szemétszállítási díjhoz történő támogatás megállapítása
érdekében. 2007 évben 1470 fő részére állapítottunk meg támogatást.
A környezettanulmány elvégzését azért tartom fontosnak, hogy valóban meggyőződhessünk
arról, hogy a kérelmező egyedül él és életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt
ingatlanban.

Önkormányzati rendeletünk szabályozza a gödöllői lakóhelyű újszülöttek támogatását, mely az
elmúlt évek alatt azonos szinten lett tervezve. Az újszülöttek támogatási összege gyermekenként
10.000,- Ft-ban van jelenleg szabályozva. Javaslom a keretösszeg 20.000,- Ft-ra történő
megemelését tekintettel arra, hogy az újszülött érkezése a családban jelentős anyagi kiadással jár.

Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló, 2007. évi CXXI törvény módosította a
gyermekétkeztetés normatív  kedvezményre jogosító rendelkezését. A módosítás alapján 2008.
január 01-től az 1-4. évfolyam helyett az 1-5. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban
résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi
térítési díj 100 %-át normatív kedvezményként biztosítani kell. A rendelkezés alapján szükséges
rendeletünk normatív kedvezményre vonatkozó rendelkezését módosítani.
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A Kalória Kht-val egyeztetve javaslom továbbá, hogy a gyermekétkeztetés menetével
kapcsolatban az intézményekben folyó gyakorlatnak megfelelően módosítsuk a rendeleti
szabályozást.

A gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan rászorultsági étkezési támogatást állapítunk meg annak a
gödöllői lakóhelyű gyermeknek, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén a 300
%-át. Rendeletünk rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezését módosítani
szükséges, ugyanis a gödöllői lakóhelyű, azonban nem gödöllői oktatási intézményben járó
gyermek után is állapítunk meg rászorultsága esetén étkezési támogatást. 2007. évben 260
esetben állapítottunk meg rászorultsági étkezési támogatást.

Szociális rendeletünkben szabályozott ellátások 2008. évben alkalmazandó értékhatáráról és
összegéről az alábbi táblázatban nyújtok tájékoztatást, melyben már a fent javasolt értékhatárok
is szerepelnek.

Segélytípus: Értékhatár: Havi összeg:

Rendszeres szociális segély A család fogyasztási
egységeihez* tartozó
arányszámok összege és az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 90 %-
ának szorzata
Egyedülálló esetében
25.650,- Ft

A családi jövedelemhatár
összegének és a jogosult
családja tényleges havi
összjövedelmének
különbözete

Időskorúak járadéka
Családban:
Nyugdíjminimum 80 %-a
22.800,- Ft
Egyedülálló:
62 évtől 22.800,- Ft
62-75 évig 27.075,- Ft
75 évtől 37.050,- Ft

62 évtől 22.800,- Ft
62-75 évig 27.075,- Ft
75 évtől 37.050,- Ft

Ápolási díj Egyedülálló:
Nyugdíjminimum 300 %-a
85.500,- Ft
Családban:
Nyugdíjminimum 200 %-a
57.000,- Ft

2-18 éves ápolt, vagy súlyos
fogyatékos esetén:
28.500,- Ft
(méltányosságból  30 %-al
megemelhető)

18 év feletti ápolt esetén
Nyugdíjminimum 80 %-a
22.800,- Ft
(méltányosságból 30 %-al
megemelhető)
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Lakásfenntartási
támogatás

Normatív:
Nyugdíjminimum 150 %-a
42.750,- Ft
Helyi:
Egyedülálló:
nyugdíjminimum 200 %-a
57.000,- Ft
Családban élő:
Nyugdíjminimum 180 %-a
51.300,- Ft
Nyugdíjminimum (28.500,-
Ft/fő) alatt élők részére

2.500,- Ft-tól

3.000,- Ft

3.000,- Ft

Egyedi elbírálás alapján
3.000,- Ft-tól 6.000,- Ft-ig

Szemétszállítási díj Egyedülálló:
Nyugdíjminimum 250 %-a
71.250,- Ft
Családban:
Nyugdíjminimum 150 %-a
42.750,- Ft

71.250,- Ft/hó feletti
jövedelmű 70 éven felüli
egyedülálló személyek esetén
egyedi elbírálás
környezettanulmány alapján

2008. évben várhatóan
4 x 5.080,- = 20.320,- Ft lesz

Közlekedési támogatás Nyugdíjminimum 250 %-a
(elmúlt évi átlag)
71.250,- Ft

Aktív (tanuló, dolgozó) 1-62
éves korig: 24.500,- Ft
62 év feletti és inaktív:
7.000,- Ft
A fenti összegek kiskorú
eltartása esetén 3.500,- Ft-tal
emelkedik

Lakbértámogatás Nyugdíjminimum 200 %-a
57.000,- Ft

A lakbér összegének 30 %-
ától 50 %-áig terjedhet.

A támogatás 2008. március
31-el megszüntetésre kerül.

Közgyógyellátási
igazolvány

Normatív:
Egyedülálló:
Nyugdíjminimum 150 %-a
42.750,- Ft
Családban:
Nyugdíjminimum
28.500,- Ft
Méltányosság:
Egyedülálló:
nyugdíjminimum 250 %-a
71.250,- Ft
Családban élő:
Nyugdíjminimum 200 %-a
57.000,- Ft

Egyéni gyógyszerkeret havi
12.000,- Ft
Eseti gyógyszerkeret havi
6.000,- Ft
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Temetési segély
Egyedülálló:
Nyugdíjminimum 300 %-a
85.500,- Ft
Családban:
Nyugdíjminimum 200 %-a
57.000,- Ft

A temetési költség teljes
összegéig terjedhet

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Egyedülálló:
Nyugdíjminimum 130 %-a:
37.050,- Ft
Családban:
Nyugdíjminimum 120 %-a:
34.200,- Ft

Rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás Egyedülálló:

Nyugdíjminimum 300 %-a
85.500,- Ft
Családban:
Nyugdíjminimum 200 %-a
57.000,- Ft

Egyedi elbírálás alapján

Üdülési támogatás
Nyugdíjminimum 200 %-a
57.000,- Ft

Egyedi elbírálás alapján

Rászorultsági étkezési
támogatás

Nyugdíjminimum 120 %-a :
34.200,- Ft

Nyugdíjminimum 130 %-a:
37.050,- Ft

100 %-os térítés

50 %-os térítés

*Fogyasztási egység:
a./ első nagykorú családtag arányszáma: 1,0
     egyedülálló esetében: 0,2
b./ házas- vagy élettárs arányszáma: 0,9
c./ az első és a második gyermek arányszáma gyermekenként: 0,8
d./ minden további gyermek arányszáma: 0,7
e./ fogyatékos gyermek arányszáma: 1,0

A fenti ellátások megállapításának előkészítését a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának
munkatársai végzik. A kérelmekhez kapcsolódó nyomtatvány a Népjóléti és a Lakosságszolgálati
Irodán szerezhető be.
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A kérelemhez csatolni kell:

Rendszeres szociális segély (50-67 %-os munkaképesség csökkent)
- a munkaképesség csökkenés 50-67 %-os mértékéről szóló szakvélemény,
- a család nettó jövedelemigazolása,

Rendszeres szociális segély (aktív korú nem foglalkoztatott)
- a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata,
- a család nettó jövedelemigazolása

Időskorúak járadéka
- a család nettó jövedelemigazolása,

Ápolási díj
- háziorvosi szakvélemény az ápolási díj megállapításához,
- az ápoló családja nettó jövedelemigazolása
- súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó orvosi szakvélemény (2005. szeptember 1-
től)

Lakásfenntartási támogatás
- a család nettó jövedelemigazolása
- a lakás fenntartásával kapcsolatos költségek 2 db számlával történő igazolása (gázdíj,

távhő díj, elektromos áram, víz- és csatornadíj, szemétszállítási díj, közös költség, lakbér,
albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön részlete)

Szemétszállítási díj átvállalása
- a család nettó jövedelemigazolása

Közlekedési támogatás
- a család elmúlt évi nettó jövedelemigazolása,
- a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény

Lakbértámogatás
- a család nettó jövedelemigazolása,
- a Vagyongazdálkodási Iroda igazolása a lakbér összegéről

Közgyógyellátási igazolvány
- a család nettó jövedelmének igazolása
- igazolás a havi gyógyszerköltségről

Temetési segély
- halotti anyakönyvi kivonat
- kérelmező nevére szóló, két hónapnál nem régebbi eredeti temetési számlák
- kérelmező családja nettó jövedelemigazolása
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- a család nettó jövedelmének igazolása
- a kérelem indokoltságát alátámasztó igazolások, pl. rezsiszámla, kórházi zárójelentés,

gyógyszerköltség igazolása.

Üdülési támogatás
- a család  nettó jövedelmének igazolása

Rászorultsági étkezési támogatás
- a család nettó jövedelmének igazolása

Fizetendő térítési díjak
- a család nettó jövedelmének igazolása (nyugdíj esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

tárgyévi igazolása)

Önkormányzati rendeletünk szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá
azok igénybevételéért fizetendő térítési díjakat.

Az Egyesített Szociális Intézmény szociális alapszolgáltatás keretében étkeztetést, házi
segítségnyújtást, valamint idősek és fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja. A
szociális törvényben szabályozott szakosított ellátások közül Idősek Otthonát, valamint
átmeneti elhelyezést biztosító ellátás keretében Időskorúak Gondozóházát működteti.

A szociális törvény 62. §-a alapján étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, a
legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, eltartottjaik
részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt.

A fenti jogosultsági feltételek részletes szabályait önkormányzati rendeletünkben szükséges
meghatározni. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.

A szociális törvény végrehajtására hozott 1/2000. (I.07.) SzCsM. rendelet 21. §-ában
meghatározott rendelkezések szerint az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok
energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit a 80/1999. (XII.28.) GM-EÜM-FVM együttes
rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint kell figyelembe venni.

Étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri melegételt kell biztosítani. Ha az
étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást
igénybevevő részére diétás étkezést kell biztosítani.

Az intézmény által biztosított étkeztetés intézményi térítési díja a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló, 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 9. § (2)
bekezdése alapján, nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a
tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.

Az étkezés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt helyszínen fogyasztják el,
vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történt étkeztetés
térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.
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Az Egyesített Szociális Intézmény házhoz szállítással biztosítja az igénybevevők részére az
étkeztetést. Az Intézmény 2007 évben 26 fő részére házhozszállítással  biztosította az étkezést.

Az étel helyben történő elfogyasztásáért, vagy elviteléért fizetendő térítési díj, a napi személyi
térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén
a  személyi  térítési  díj  a  kiszállításra  számított  térítési  díjjal  és  az  adott  hónapban  kiszállítással
igénybevett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.

Étkeztetés esetén a személyi térítési díjat úgy kell meghatározni, hogy az nem haladhatja meg a
szolgáltatást igénybevevő személy havi jövedelmének 25 %-át.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.)
SzCsM. rendelet rendelkezései alapján, étkeztetés igénybevétele előtt az igénylő, valamint a vele
egy háztartásban élő családtagjai  jövedelméről a jegyző igazolást állít ki.

Az igazolás a normatív állami támogatás igényléséhez szükséges, ugyanis az étkeztetésre
vonatkozóan a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló, 2007. évi CLXIX. törvény
3.sz. melléklet, 11/c) pontja alapján differenciált összegű normatívát állapít meg.

A hivatkozott 3. sz. melléklet rendelkezései alapján, azon szociális étkeztetésben részesülő
személyek után, akikre tekintettel  2007. decemberében normatív hozzájárulásban részesült
önkormányzatunk, 82.000,- Ft/fő normatív hozzájárulás igényelhető.

2008. január 1-től a normatív hozzájárulás az igénybe vevő személy jövedelmétől differenciált,
- amennyiben az igénybe vevő egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem
haladja meg, 92.500,- Ft/fő a normatív hozzájárulás,
- amennyiben az igénybe vevő egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a
között van, 82.000,- Ft/fő a normatív hozzájárulás,
- amennyiben az igénybe vevő egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át
meghaladja, 65.000,- Ft/fő a normatív hozzájárulás.

A hozzájárulás önkormányzatunkat a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

A fenti rendelkezések alapján az étkeztetés térítési díjának számítását az alábbiak szerint
részletezzük:

A) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. decemberben normatív
hozzájárulásban részesült az intézmény:

Normatíva:    82.000,- Ft/év : 252 nap = 325,- Ft/nap/adag
Önköltség:                                               452,- Ft/adag

Intézményi térítési díj
Önköltség: 452,-Ft
Normatíva:   -  325,-Ft

                                                                        127,-Ft

Az intézményi térítési díj összege nem lehet több 127,- Ft/adagnál.
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B) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. decemberben normatív
hozzájárulásban nem részesült az intézmény, és akiknek családjában a szociális törvény 119/C §-
a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja
meg.

Normatíva: 92.500,-Ft/év : 252 nap = 367,-Ft/nap/adag
Önköltség:                                           452,-Ft/adag

Intézményi térítési díj:
Önköltség:     452,-Ft
Normatíva: -   367,-Ft
                             85,-Ft

Az intézményi térítési díj összege nem lehet több 85,- Ft/adagnál.

C) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. decemberben normatív
hozzájárulásban nem részesült az intézmény, és akiknek családjában a Szoc tv. 119/C§-a alapján
megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van:

Normatíva: 82.000,-Ft/év : 252 nap = 325,-Ft/nap/adag
Önköltség:                                          452,-Ft/adag

Intézményi térítési díj:
Önköltség:      452,-Ft
Normatíva:   -  325,-Ft
                            127,-Ft

Az intézményi térítési díj összege nem lehet több 127,- Ft/adagnál.

D) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. decemberben normatív
hozzájárulásban nem részesült az intézmény, és akiknek családjában a szociális törvény 119/C §-
a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja:

Normatíva: 65.000,-Ft/év : 252 nap = 258,-Ft/nap/adag
Önköltség:                                           452,-Ft/adag

Intézményi térítési díj:
Önköltség:     452,-Ft
Normatíva:  -  258,-Ft
                            194,-Ft

Az intézményi térítési díj összege nem lehet több 194,- Ft/adagnál.
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A dokumentált intézményi térítési díj (a szociális törvény 115. §. alapján a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami támogatás különbözete)

a.) esetben: 127,- Ft /adag
b.) esetben: 85,- Ft /adag
c.) esetben: 127,- Ft /adag
d.) esetben: 194,- Ft /adag

Javaslom, hogy 2008. évben az étkeztetés intézményi térítési díja az alábbiakra módosuljon:

-  2007. decemberben normatív támogatásban
   részesülők esetében : 127,- Ft/adag
- Új ellátottak esetében, (a 3. sz. mell. sávos
   besorolása szerint) maximum: 194,- Ft/adag

Az étkeztetést igénybe vevők többsége részére, az ebédet házhoz kell szállítani. Az étkezési
térítési  díj  megfizetése  mellett,  a  szállítási  díj  megfizetése  is  terhelni  fogja  az  étkezést
igénybe vevő személyeket.

Az intézmény főzőkonyhája az étkezést igénybe vevő személyek és az intézmény dolgozói
részére biztosítja elsősorban a meleg étkeztetés lehetőségét.
A külső étkezők, a fennmaradó kapacitás mértékéig, szolgáltatási önköltségi áron (452,-
Ft/adag) vehetik igénybe az intézményi ebédet.

Szállítási költség

A konyha kapacitása, a futásteljesítmény és a lakossági igény alapján 2008. évre a
házhozszállítást 30 fővel terveztük.
A szolgáltatási önköltséget az előző év adatai alapján, egy szolgáltatási egységre kell számítani.

Az intézményi gépkocsi összetett feladatot lát el. Az intézmény nyilvántartása alapján a gépkocsi
szolgáltatási önköltsége az alábbiak szerint alakul:
· 16.820 km/év = 3.172.450,- Ft/év
· egy km-re vetítve: 188,61,- Ft – kerekítve: 188,- Ft
· éves szinten csak ebédszállításra: 6.698 km
· egy nap csak ebédszállításra: 26,68 km x 188,- Ft = 5.016,- Ft/nap
· egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség: 5.016,- Ft : 30 fő = 167,- Ft + 33,- Ft ÁFA =
· =200,- Ft/fő/nap

A dokumentált intézményi térítési díj: 200,- Ft/fő/nap

A szállítás intézményi térítési díja az alábbiak szerint javaslom, hogy módosuljon:
                                 2007. évben 2008. évben
                                184,- Ft/szállítási hely 200,- Ft/ szállítási hely

 Javaslom ,hogy szállítási díj fizetésére az a személy legyen  kötelezhető, akinek a jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja.”
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A 2008. évi szállítás intézményi térítési díja, a 2007. évi összeghez viszonyítva  növekedett,
amely nagyobb mértékben az üzemanyag árváltozásaival, illetve a gépkocsivezető bérének
változásával magyarázható.

A szállítási szolgáltatást igénybe vevők részére, a nagyobb mértékű szállítási költség
emelkedését kompenzálja, az ebéd intézményi térítési díjának 2008. évi kedvező alakulása.
2008. évben, a két szolgáltatást igénybe vevő személyek esetében, az összesen fizetendő térítési
díj összege, nem éri el a 2007. évi ebéd és a szállítási díj összegét.
Így a 200,-Ft/alkalom szállítási költség megfizetése várhatóan nem lesz megterhelő az ellátást
igénybe vevők részére.

Az intézmény szakosított ellátási forma keretében nyújtja az Idősek Otthona, valamint az
Idősek Gondozóháza ellátást.

Az intézmény által biztosított ellátási formák szolgáltatási önköltsége a szociális törvény 115.§
(9) bekezdésben foglaltak alapján került megállapításra.

Az 1993. évi III. tv. 115.§ (1) bekezdés rendelkezése szerint a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a
normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézménynél, az integrált feladat ellátása miatt, a
szociális törvény 115-§ szerinti intézményi térítési díj számítása a közös költségelemek
szolgáltatásonkénti közvetlen költségének arányos felosztásával történt.

Az ilyen módon megkapott intézményi térítési díj az úgynevezett dokumentált intézményi
térítési díj, amelynél a gondozottak részére a szociális törvény 115.§ (10) bekezdése szerint a
fenntartó alacsonyabb összegben is meghatározhat intézményi térítési díjat.
A 29/1993. (II.17.) korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint, a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözeteként kimutatott intézményi térítési díjat
ez esetben is dokumentálni kell.

A fenti jogszabályi rendelkezése alapján az Időskorúak Otthona, valamint az Időskorúak
Gondozóháza térítési díjának számítását az alábbiak szerint részletezzük:

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

A) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív
hozzájárulásban részesült az intézmény:

Normatíva: 700.000,-Ft/év :366 nap = 1.913,-Ft/nap/fő
Szolgáltatási önköltség:  5.210,-Ft/nap/fő

A szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete:
5.210,-Ft/nap/fő – 1.913,-Ft/nap/fő = 3.297,- Ft (=intézményi térítési díj)

B) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív
hozzájárulásban nem részesült az Intézmény, és akiknek családjában a szociális törvény
119/C §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem
haladja meg:

Normatíva: 785.000,- Ft :366 nap =  2.145,-Ft/nap/fő
Szolgáltatási önköltség:  5.210,-Ft/nap/fő
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A szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete:
5.210,-Ft/nap/fő – 2.145,-Ft/nap/fő = 3.065,-Ft (=intézményi térítési díj)

C) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív
hozzájárulásban nem részesült az Intézmény, és akiknek családjában a szociális törvény
119/C §-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át
meghaladja:

Normatíva:  700.000,- Ft/év :366 nap = 1.913,- Ft/nap/fő
Szolgáltatási önköltség:  5.210,- Ft/nap/fő

A szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete:
5.210,- Ft/nap/fő – 1.913,- Ft/nap/fő = 3.297,- Ft (=intézményi térítési díj)

Időskorúak Gondozóháza

Normatíva:  700.000,- Ft/év :366 nap =1.913,- Ft/nap/fő
Szolgáltatási önköltség:   5.210,- Ft/nap/fő

A szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete:
5.210,- Ft/nap/fő – 1.913,- Ft/nap/fő = 3.297,- Ft (=intézményi térítési díj)

Dokumentált intézményi térítési díj szolgáltatásonként

Idősek otthona ,Gondozóház

A normatív állami támogatás az Idősek Otthona és a Gondozóház esetében, az alábbi
kategóriákban illeti meg a fenntartót.
a.)      Azok az ellátottak,

· akik 2007. decemberében intézményi jogviszonnyal rendelkeztek továbbá,
· azok az ellátottak, akik családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum

150%-t meghaladja, illetve
·  a gondozóházban ellátott személyek

            azonos összegű normatívát kapnak. (700 E Ft/év)
Mindhárom esetben, a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás
különbözete  azonos: 3.297,- Ft/nap,

b.)      Azon ellátottak után, akik családjában az egy főre eső jövedelem, a nyugdíjminimum
          150%-t nem haladja meg, (785 E Ft/év).

Ez esetben a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete 3065
Ft/nap.

A dokumentált intézményi térítési díj (szociális törvény 115.§ alapján) a fenti részletezés
alapján : 3.297,- Ft/nap, (98.910,- Ft/hó).

Javasolom, hogy 2008. évben az intézményi térítési díj, az alábbiak szerint módosuljon:
Idősek Otthona, Gondozóház: 2007. év                                  2008. év
                                                     82.500,- Ft/ hó 86.700,- Ft/ hó

                                                                   2.750,- Ft/nap 2.890,- Ft/nap



14

A dokumentált intézményi térítési díj, az ellátásban részesülő, illetve a várólistán szereplő
személyek jövedelmi helyzetének ismeretében megfizethetetlen. Az elmúlt évi intézményi
térítési díjhoz viszonyítva, a 2008. évi térítési díjra vonatkozó javaslatban szereplő összeg
5%-os emelést tartalmaz.  A nyugdíjak 5%-os emelkedése mellett a javasolt térítési díjat az
ellátást igénybe vevő személyek még meg tudnak fizetni.

Az intézmény nappali ellátás keretében két telephelyen működtet Idősek Klubját, valamint egy
telephelyen fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja.

A nappali ellátását nyújtó intézmények intézményi térítési díját a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet
rendelkezései alapján úgy kell meghatározni, hogy az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összege nem haladhatja
meg az intézményi térítési díj összegét. A nappali ellátást nyújtó intézmények térítési díjának
számítását az alábbiak szerint részletezzük:

Idősek Klubja
Idősek Klubja (Ady E. st.)

Normatíva:  150.000.-Ft/fő/év normatív támogatás = 595,-Ft/fő/nap
252 nap

Önköltség::

       9.865.382,- Ft =  39.148,- Ft/nap : 15 fő   = 2.610,-Ft/fő/nap
 252 nap

Össz. önköltség:  2.610,- Ft/fő/nap +  452,-Ft ebéd önköltség = 3.062,-Ft

Intézményi térítési díj:
Étkezési + várható össz. önköltség:   3.062,- Ft
Normatíva  -595,- Ft

2.467,- Ft

Az intézményi térítési díj a 2.467,- Ft-ot nem haladhatja meg.

Idősek Klubja (Blaháné út)

Normatíva:  150.000,-Ft/fő/év normatív támogatás = 595,-Ft/fő/nap
252 nap

Önköltség:
       10.089.172,- Ft =  40.036,- Ft/nap : 12 fő   = 3.336,- Ft/fő/nap

 252 nap

Össz. önköltség:  3.336,- Ft/fő/nap +  452,-Ft ebéd önköltség = 3.788,- Ft

Intézményi térítési díj:
Étkezési + várható össz. önköltség:   3.788,- Ft
Normatíva  - 595,- Ft

3.193.- Ft
Az intézményi térítési díj a 3.193,- Ft-ot nem haladhatja meg.



15

Nefelejcs Napközi Otthon (Fiume út)

Normatíva: 465.100,- Ft/fő/év   :   252 nap  = 1.846,- Ft/nap
Várható szolgáltatási önköltség: 11.745.230.- Ft /év : 252 nap  = 46.608,- Ft/nap

46.608,- Ft/nap    :   8 ellátott     = 5.826,- Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj számítása:

Várható szolgáltatási önköltség:             5.826,- Ft/fő/nap
Várható étkezési költség      +    452,- Ft/adag

              6.278,- Ft/fő/nap
Normatíva       -1.846,- Ft/fő/nap

             4.432,- Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díj a 4.432.- Ft-ot nem haladhatja meg.

A két Idősek klubja esetében a normatív állami támogatás azonos összegű 150 eFt/év. A
,,Nefelejcs,, Napközi  Otthon normatív állami támogatása 465.100 Ft/év.

A szolgáltatási önköltségek alakulása éves szinten:
· Ady E. stny Idősek Klubja:     9.865.382,- Ft,
· Blaháné úti Idősek Klubja:    10.089.172,- Ft
· „Nefelejcs” napközi otthon:  11.745.230,- Ft

A dokumentált intézményi térítési díj telephelyenként  a  szociális  törvény  115.  §.  alapján  (a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete):

· Ady E. sétány 56  Idősek Klubja: 2.467,- Ft/nap
· Blaháné út 45. Idősek Klubja : 3.193,- Ft/nap
· „Nefelejcs” Napközi Otthon: 4.432,- Ft/nap

Javasolom, hogy 2008. évben az intézményi térítési díj alapja, a nappali ellátásra vonatkozóan
(Idősek Klubja, ÉNO)  azonos mértékben legyen megállapítva :

· 452,- Ft/nap étkezési önköltség (ebéd) és
·   70,- Ft/nap igénybe vételi díj étkezés esetén, 50,- Ft étkezés igénybevétele nélkül.

A nappali ellátásra 29/1993.(II.17.) korm. rendelet 15. §-a alapján kétféle térítési díjat kell
megállapítani:

· egyrészt, térítési díjat kell megállapítani azon esetekre, amikor a klubbot csak napközbeni
tartózkodásra veszik igénybe, illetve

· amikor a napközbeni tartózkodás mellett, az étkezést is igénybe veszik.
mind a három nappali ellátást biztosító intézmény esetében a szociális törvény 115. § -a alapján a
dokumentált intézményi térítési díj mértéke olyan magas, hogy azt, az ellátottak nem képesek
megfizetni.

A nappali ellátást biztosító intézmények csak úgy tölthetik be céljukat, ha annak szolgáltatásaira
igényt tartó személyek részére, megfizethető összegű intézményi térítési díjat állapít meg a
fenntartó.
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Ezért javaslom, hogy az intézményi térítési díj alapja, az ebéd önköltsége legyen, mert így
várhatóan napi rendszerességgel látogatják majd a klubtagok az intézményt.
A jövedelemnek megfelelően, az ebéd önköltségének sávos besorolása pedig lehetővé teszi, hogy
az ellátottak részére az igénybevételi díjjal együtt, egy megfizethető térítési díj kerüljön
megállapításra úgy az  Idősek Klubjaiban, mint a „Nefelejcs” napköziben.

A telephelyenként eltérő dokumentált intézményi térítési díjak indoklása:
A két Idősek Klubjában a közel azonos összegű szolgáltatási önköltség mellett, a dokumentált
intézményi térítési díj között jelentős eltérés mutatkozik. Az eltérés egyrészt azzal magyarázható,
hogy a Blahai Idősek Klubjában a klubtagok megjelenési aránya jóval alacsonyabb, mint az Ady
Endre sétányon.

Mivel a normatív állami támogatás alapja a látogatási napok száma, így a Blahai Klub esetében,
a közel azonos költségek mellett az alacsonyabb megjelenési szám miatt, a dokumentált
intézményi térítési díj magasabb, ez magyarázza a magasabb intézményi térítési díjat. Másrészt,
olyan költségek is felmerülnek, mint pl. a gépkocsi használata ebédszállításhoz.

A „Nefelejcs” napköziben a dokumentált intézményi térítési díj magas összegét az indokolja,
hogy az intézmény alapterülete nagyobb, mint a másik két nappali ellátást biztosító intézményé,
illetve két dolgozónak főiskolai végzettsége van, az ő magasabb bérük és járulékaik is
hozzájárulnak a magasabb szolgáltatási önköltséghez. Továbbá, az ebédszállításra használt
gépkocsi költsége, és az, hogy az alacsony látogatási szám miatt, a napközibe felvett személyek
közül, csak 8 főre igényelhető meg a normatív állami támogatás.

A bejáró fiatalok nehéz közlekedési lehetőségei, a gyakori megbetegedéseik, és egyéb családi
körülményeik miatt, nem tudják igénybe venni naponta a napközi szolgáltatásait. Így hiába 14-
15 fő a felvettek száma, a tényleges látogatási napok csak 8 főre teszik lehetővé a normatív
támogatás igénylését.

A javasolt térítési díjak elfogadása esetén várhatóan növekedni fog az igénybevételi kedv és
ezáltal a kihasználtsága is jobb lesz a kluboknak, ami a normatíva igénylés és az intézmény
térítési díj bevétel szempontjából is fontos tényező.

Házi segítségnyújtás

A) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. decemberben normatív
hozzájárulásban részesült az Intézmény:

Normatíva:   190.000.- Ft/fő/év
190.000.- Ft/fő/év : 252 nap  = 754.- Ft/fő/nap
754.- Ft/fő/nap   :  8 óra         =  94 Ft/óra

A tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbsége:
15.087.827,- Ft    -  (30 fő x 190.000.- Ft/fő/év)  = 9.387.827,- Ft/év
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A tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás
különbségének az évi munkaórákra, és egy gondozóra jutó összege:

Egy napra jutó összeg:      9.387.827,- Ft/év   : 252 nap   = 37.253,- Ft /nap

Egy órára jutó összeg:             37.253,- Ft/nap  :     8 óra   = 4.656,- Ft

Egy gondozóra jutó összeg:      4.656,- Ft  :    8 gondozó   = 582,- Ft

Az intézményi gondozási óradíj esetén nem haladhatja meg az:
582,- Ft-ot, kerekítve: 580,- Ft-ot.

B) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. decemberben normatív
hozzájárulásban nem részesült az Intézmény, és akiknek családjában a szociális törvény 119/C §-
a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja
meg:

Normatíva:   275.000,- Ft/fő/év
275.000,- Ft/fő/év : 252 nap  = 1.091,- Ft/fő/nap
    1.091,- Ft/fő/nap  : 8 óra    =   136,- Ft/óra

A tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbsége:

15.087.827,- Ft    -  (30 fő x 275.000,- Ft/fő/év)  = 6.837.827,- Ft/év

A tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás

különbségének az évi munkaórákra, és egy gondozóra jutó összege:

Egy napra jutó összeg:        6.837827,- Ft/év   : 252 nap   = 27.134,- Ft /nap

Egy órára jutó összeg:             27.134,- Ft/nap  :     8 óra   = 3.391,- Ft

Egy gondozóra jutó összeg:      3.391,- Ft  :    8 gondozó   = 424,- Ft

Az intézményi gondozási óradíj esetén nem haladhatja meg a
424.- Ft-ot, kerekítve: 420,- Ft-ot.

C) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. decemberben normatív
hozzájárulásban nem részesült az intézmény, és akiknek családjában a szociális törvény 119/C §-
a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja:

Normatíva:   173.700,- Ft/fő/év
173.700,- Ft/fő/év : 252 nap  = 689,- Ft/fő/nap
       689,- Ft/fő/nap  : 8 óra    =     86,- Ft/óra

A tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbsége:

15.087.827,- Ft    -  (30 fő x 173.700,- Ft/fő/év)  =9.876.827,- Ft/év
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A tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás
különbségének az évi munkaórákra, és egy gondozóra jutó összege:

Egy napra jutó összeg:      9.876.827,- Ft/év   : 252 nap    = 39.194,- Ft /nap

Egy órára jutó összeg:             39.194,- Ft/nap  :     8 óra   = 4.899,- Ft

Egy gondozóra jutó összeg:      4.899,- Ft  :    8 gondozó   = 612,- FT

Az intézményi gondozási óradíj esetén nem haladhatja meg a 610,- Ft-ot

A házi segítségnyújtást igénybevevők után, normatív állami támogatást az alábbi esetekben
vehet igénybe a fenntartó:

a.) 2007. decemberben normatív támogatásban részesülők esetében 190.000,- Ft/ fő/év
egy gondozási órára eső normatív állami támogatás összege:              94,- Ft/óra

b.) 2007. decemberben normatív támogatásban nem részesült
személyek esetében akiknek családjában az egy főre eső jövedelem
a nyugdíjminimum 150%-t nem haladja meg. 275.000,- Ft/ fő/év
egy gondozási órára eső normatív állami támogatás összege:            136,- Ft/óra

c.) 2007. decemberben normatív támogatásban nem részesült
      személyek esetében akiknek családjában az egy főre eső jövedelem
      a nyugdíjminimum 150%-t meghaladja. 173.700,- Ft/ fő/év

egy gondozási órára eső normatív állami támogatás összege:              86,-  Ft/óra

A dokumentált intézményi térítési díj (a szociális törvény 115. §. alapján a szolgáltatási
 önköltség és a normatív állami támogatás különbözete)

a.) esetben : 9.387.827,- Ft/év
b.) esetben : 6.837.827,- Ft/év
c.) esetben : 9.876.827,- Ft/év

A dokumentált intézményi térítési díj évi munkaórákra, és egy gondozóra jutó összege alapján
kiszámított, egy órára eső gondozási díj:

a.) esetben: 580,- Ft/óra
b.) esetben: 420,- Ft/óra
c.) esetben: 610,- Ft/óra

Javaslom, hogy 2008. évben a házi segítségnyújtás intézményi óradíja az alábbiak szerint
módosuljon:

                                                                         2007. évben                          2008. évben
            Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: 513 Ft 550 Ft
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2008. évben a házi segítségnyújtást, a kijelölt szakértői bizottság által megállapított gondozási
szükségletnek megfelelően lehet igénybe venni. A gondozási szükséglet vizsgálata nem
befolyásolja pozitív irányba a látogatások számát. Ezért a nappali ellátáshoz hasonlóan, ez a
szolgáltatási forma is akkor éri el a célját, ha a szolgáltatást igénybevevők részére egy
megfizethető összegű térítési díjat állapít meg a fenntartó.2007 évben 52 személy részére
biztosította az Intézmény a házi segítségnyújtást,azonban,mivel a ténylegesen igénybe vett napok
száma alapján igényelhető a normatív támogatás,ezért 21 fő után tudtuk igénybe venni az állami
támogatást.

Ezért javaslom, hogy a fenntartó 550 Ft/óradíjat állapítson meg az ellátottak részére.

A 2007. évi gondozási óradíjhoz viszonyítva, ez az összeg közel 7,2%-os emelést jelent, amely a
rendelkezésünkre álló információkra alapozva, megfizethető lesz az ellátottak részéről.

A 2007. évi költségvetési adatok alapján az alábbi táblázat mutatja be telephelyenként, illetve
ellátási formánként, hogy az állami normatív támogatás és a saját bevétel mellett, mennyi
önkormányzati támogatással működtethető az intézmény. A számítás során egyes költségelemek
felosztására nem került sor (pl: irodaszer, karbantartási anyagok, stb), melyek teljes egészében az
Idősek Otthona szakfeladaton szerepelnek.

Idősek klubja. Ady E. sétány
összes költség:         9.865.382
bevétel (térítési díj) -       1 500 578
bevétel (dolgozók étk.) -          187 404
Normatíva -       2 250 000     (15 fő*150 E Ft)
Önkormányzati hozzájárulás         5 927.400

Idősek klubja Blaháné u.
összes költség:        10 089 172
bevétel (térítési díj) -       1 175 807
bevétel (dolgozók étk.) -          183 248
Normatíva -       1 800 000     (12 fő*150 E Ft)
Önkormányzati hozzájárulás         6.930.117

ÉNO
összes költség:        11.745.230
bevétel (térítési díj) -          346 836
bevétel (dolgozók étk.) -          291 588
Normatíva -       3 720 800    (8 fő*465.100 Ft)
Önkormányzati hozzájárulás         7.386.006

Házi segítségnyújtás
összes költség:        15.087.827
bevétel (térítési díj) -       1 897 775
bevétel (dolgozók étk.) -          108 300
Normatíva -       2 564 500   (23fő*111.500 Ft)
Önkormányzati hozzájárulás        10.517.252
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Idősek otthona, Gondozóház
összes költség:         98.714.791
bevétel (térítési díj) -      41 005 222
bevétel (dolgozók étk.)

bevétel (közhasznú munkaváll.) -       1 519 171
bevétel (üzemeltetési ktg.tér,
bérleti díj) -       3 726 763
bevétel (kamat, telefon) -          188 543
Normatíva -      42 000.000  (60 fő*700.000Ft)
Önkormányzati hozzájárulás        10.275.092

Étkeztetés
összes költség:         39.470.054
bevétel (térítési díj) -       3 .980. 975
bevétel (dolgozók étk.) -       2.230.338
normatíva -       3 166 800    (39 fő*81.200 Ft)
Önkormányzati hozzájárulás       30.091.941

Külső étkeztetés
összes költség:         2 472 408
bevétel (térítési díj) -       2 473 284
bevétel (dolgozók étk.) -
normatíva -
Önkormányzati hozzájárulás -              876

Intézményi összes kiadás      187.444.864
intézményi bevétel (tér.díj) -      52 380 477
intézményi bevétel (étk.tér.) -       3 000 878
intézményi bevétel
(közh.,üzemktg., telefon, kamat) -       5 434 477
állami normatíva összesen: -      55 502 100
Önkormányzati hozzájárulás
intézményi szinten        71.126.932
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Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
által biztosított szolgáltatások

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások közül a szociális törvény 115/A. §-a alapján
térítésmentesen kell biztosítani a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, hajléktalan
személyek nappali ellátását, valamint az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást.

A Hajléktalanok Átmeneti Szállása 2007. december 20-án költözött a Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
szám alá. Az intézmény a szolgáltatási önköltséget 1 hónapra kivetítve számította ki, figyelembe
véve a FVM. által megadott közüzemi fogyasztások adatait, valamint az eltelt időszak alatt
fogyasztott energiahordozók adatait, munkatársak bérét, tisztítószerek, gyógyszerek és
üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb havi költséget.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 3. számú melléklet
13/A. pontja tartalmazza a hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely után járó normatív
támogatás összegét, mely 2008. évben 525.000,- Ft/fő/férőhely.

Hajléktalanok Átmeneti Szállásának térítési díja

A Hajléktalanok Átmeneti Szállása 2007. december 20-án költözött az új helyre, épület és
férőhelyszám bővüléssel. A szolgáltatási önköltséget egy hóra vetítve számítottuk ki, figyelembe
véve az FVM által megadott közüzemi fogyasztások adatait, valamint az eltelt idő alatt
fogyasztott energiahordozók adatait, a munkatársak bérét, tisztítószerek, gyógyszerek, telefon és
irodaszerek havi költségét.
A közüzemi fogyasztások kettő épületre vonatkoznak( ffi szálló, női szálló)

1.) Gázfogyasztás: 2631 m3 x 102,-Ft = 268.362,-Ft x 6 hó = 1.610.172,-Ft/12 hó= 131.184,-
Ft/hó

2.) Villanyáram: 148 kwh x 32,- Ft= 4.736,- Ft/hó

3.) Vízdíj: 62 m3 x 489, -Ft = 30.318,- Ft/hó

4.) Telefon, irodaszerek: 5.000,- Ft/hó

5.) Tisztítószerek, kötelezően biztosítandó tisztító és tisztálkodási szerek: 20.162,- Ft /hó

6.) Gyógyszerek, elsősegély csomag: 1.000,- Ft/ hó

7.) Dolgozók munkabére: 1.237.000,- Ft / hó
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Önköltség: 1.429.400,- Ft/ hó

Önköltség: 1.429.400,- Ft/ hó x 12 hó  = 17.152.800,- Ft/év
Normatíva: 525.000,- Ft /fő/év x 28 fő = 14.700.000,- Ft/év

Intézményi térítési díj:

Önköltség:     17.152.800,- Ft
Normatíva:   -14.700.000,- Ft

 2.452.800,- Ft/év : 12 hó : 28 fő = 7.300,- Ft/hó/fő

Az adatok alapján a Szálló térítési díja kerekítve 7000.- Ft/hó, 233,-Ft/nap.

Lakóink jövedelmeinek figyelembevételével a térítési díj sávok a következők lennének:

A öregségi nyugdíjminimum felett (2008. év 28.500.- Ft) a teljes térítési díj fizetendő, 7.000.-
Ft/hó, 233,- Ft/nap.

Az öregségi nyugdíjminimum alatt lévő jövedelmek esetében a térítési díj 50 %-a, 3.500,- Ft/hó,
117,- Ft/nap fizetendő.

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését
biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az
önellátásra. 28 fős szállónk lakói krízishelyzetben lévő emberek, 20 %-nak nincs jövedelme,
30%-ban alkalmi munkából, 30%-ban rendszeres szociális segélyből, 20 %-ban rokkantsági
járadékból, 10 %-ban egyéb nyugdíjszerű ellátásból származó jövedelemmel rendelkeznek. A
szálló díjának elengedését szakmai szempontból nem tartjuk megfelelőnek, mert így semmi
motívációt nem éreznek az intenzív álláskeresésre, munkába való reintegrálódásra.

Étkeztetés térítési díja

A szociális törvény 62.§-a alapján étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, a
legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt  önmaguk, eltartottjaik
részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt.
Az intézmény által biztosított étkeztetés intézményi térítési díja a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló, 29/1993. (II.17.) Korm. Rendelet 9. § (2)
bekezdése alapján, nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi
normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét.
Étkeztetés esetén a személyi térítési díjat úgy kell meghatározni, hogy az nem haladhatja
meg a szolgáltatást igénybe vevő személy havi jövedelmének 25%-át.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.)
SzCsM rendelet rendelkezései alapján, étkeztetés igénybevétele előtt az igénylő, valamint a vele
egy háztartásban élő tagjai jövedelméről a jegyző igazolást állít ki.

Az igazolás a normatív állami támogatás igényléséhez szükséges, ugyanis az étkeztetésre
vonatkozóan a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló, 2007. évi CLXIX törvény
3.sz. melléklet, 11/C pontja alapján differenciált összegű normatívát állapít meg.
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A melléklet rendelkezései alapján, azon szociális étkeztetésben részesülő személyek után, akikre
tekintettel 2007. decemberében normatív hozzájárulásban részesült önkormányzatunk, 82.000.-
Ft/fő normatív hozzájárulás igényelhető.

2008. január 1-től a normatív hozzájárulás az igénybe vevő személy jövedelmétől differenciált,
- amennyiben az igénybe vevő egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja
meg, 92.500,-Ft/fő a normatív hozzájárulás,
- amennyiben az igénybe vevő egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a
között van, 82.000,-Ft/fő a normatív hozzájárulás,
- amennyiben az igénybe vevő egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja,
65.000,-Ft/fő a normatív hozzájárulás.
A hozzájárulás önkormányzatunkat a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

1.) Gázfogyasztás: 867 m3 x 102,- Ft = 88.434,- Ft x 6 hó = 590.604,-Ft : 12 hó= 44.217,- Ft/hó

2.) Villanyáram: 74 kwh x 32,- Ft= 2.368,- Ft/hó

3.) Vízdíj: 31 m3 x 489, -Ft = 15.159,- Ft/hó

4.) Tisztítószerek: 12.680,- Ft /hó

5.) Dolgozók munkabére: 244.160,- Ft / hó

6.) Melegétkezés: 252nap x 40 adag = 10.080 adag/év x 565,- Ft/adag = 5.695.200,-Ft/év
Havi: 5.695.200,-Ft/év / 12 = 474.600,-Ft/hó.

Önköltség: 793.184,- Ft/ hó x 12 hó/252 nap/40 adag  = 944,-Ft/fő/adag/nap

1.) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív
hozzájárulásban részesült sz intézmény:

Önköltség:    944,-Ft/adag
Normatíva: 82.000,-Ft/év:252 nap= 325,-Ft/nap/adag
Az intézményi térítési díj nem lehet több 619.-Ft/adagnál.
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2.) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. decemberben normatív
hozzájárulásban nem részesült az intézmény, és akiknek családjában a Szoc. Tv. 119(C§-
a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimun 150 %-át nem haladja
meg.

Önköltség  944,-Ft/adag
Normatíva: 92.500,-Ft/év:252 nap=367,-/nap/adag
Az intézményi térítési díj összege nem lehet több 577,- Ft/adagnál.

3.) Térítési díj számítása azok részére, akikre tekintettel 2007. decemberben normatív
hozzájárulásban nem részesült az intézmény, és akiknek családjában a Szoc Tv. 119/C§-a
alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 105%-a és 300%-a
között van:

Önköltség  944,-Ft/adag
Normatíva: 82.000,-Ft/év:252 nap=367,-/nap/adag
Az intézményi térítési díj összege nem lehet több 619,-Ft/adagnál.

4.) Térítési díj számítása azok részére akikre tekintettel 2007. decemberben normatív
hozzájárulásban nem részesült az intézmény, és akiknek családjában a Szoc. Tv. 119/C §-
a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-a.

Önköltség  944,-Ft/adag
Normatíva: 65.000,-Ft/év:252 nap=258,-/nap/adag
Az intézményi térítési díj összege nem lehet több 686,-Ft/adagnál.

A dokumentált intézményi térítési díj:

1.) esetben. 619 Ft/adag
2.) esetben: 577 Ft/adag
3.) esetben 619 Ft/adag
4.) esetben: 686 Ft/adag

Intézményünkben népkonyha jelleggel működött az étkeztetés, térítési díja nem volt.
A szociális konyha 2007. december 18-án kezdte meg működését a Tessedik S. u. 4. sz. alatt.
Az intézményben főzőkonyha nem működik, a Kalória Kht. konyhája által biztosítja a rászorulók
részére a napi egyszeri meleg ételt, hétfőtől- péntekig.

Szombaton az Egyesített Szociális Intézmény konyhája biztosítja a 40 adag meleg ételt,
vasárnapra és ünnepnapokra kenyeret és konzervet kapnak a rászorulók.

A hétvégi étkeztetés normatívával nem ellentételezett, a szombati melegétel illetve a vasárnapi
hideg élelem bekerülési ára 2008. januári árakkal számolva átlagban 350,- Ft/nap melyet az
intézmény költségvetése terhére biztosít a rászoruló, hajléktalan személyek számára.
Figyelembe véve gondozottak, szállólakók jövedelmi viszonyait, számukra megfizethetetlenek
ezek a térítési díjak.
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Javaslatunk szerint a fentiek figyelembevételével a térítési díjakat az alábbiak
figyelembevételével állapítanánk meg:

1.) 2007. decemberben normatív támogatásban részesülők esetében: 235,-Ft/adag

Az öregségi nyugdíjminimum felett az ebédért 235.-Ft térítési díj fizetendő naponta, adagonként.

Az öregségi nyugdíjminimum 28.500.-Ft és ennek 80% (22.800.-Ft) között 115.-Ft térítési díj
fizetendő naponta, adagonként.

Az öregségi nyugdíjminimum 80% (22.800,-Ft)-60% (17.100,-Ft) között 100.-Ft térítési díj
fizetendő naponta, adagonként.

Azok az étkezők, akiknek a jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 60 %-a (17.100,-Ft )alatt
van az étkezést térítésmentesen vehetik igénybe.

2.) Új ellátottak esetében, mivel krízis helyzetben kerülnek intézményünkbe a normatíva
számítások 2. pontját vennénk figyelembe az alábbi besorolási sávokkal:

Az öregségi nyugdíjminimum felett az ebédért 200.-Ft térítési díj fizetendő naponta, adagonként.

Az öregségi nyugdíjminimum 28.500.-Ft és ennek 80% (22.800.-Ft) között 162.-Ft (200,-Ft
térítési díj 80%-a) térítési díj fizetendő naponta, adagonként.

Az öregségi nyugdíjminimum 80%(22.800,-Ft)-60% (17.100,-Ft) között 120.-Ft (200,-Ft térítési
díj 60%-a) térítési díj fizetendő naponta, adagonként.

Azok az étkezők, akiknek a jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 60 %-a (17.100,-Ft ) alatt
van az étkezést térítésmentesen vehetik igénybe.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt
mellékletben foglalt térítési díjakat, valamint a rendelet módosítására vonatkozó rendelkezéseket
állapítsa meg rendelet alkotásával.

Gödöllő 2008. február „…….”

Dr. Gémesi György
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………/2008. (…….)  önkormányzati rendelet

 a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2007. (II.23.) számú önkormányzati
rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. §.

/1/ A rendelet 2. §. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/2/ Természetbeni támogatások:
a) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás
b) méltányossági közgyógyellátás
c) üdülési támogatás
d) lakásfenntartási támogatás
e) szemétszállítási díj átvállalása”

/2/ A rendelet 2. §. /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/3/ A személyes gondoskodás keretében biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátás
formái:
      a) családsegítés
      b) fogyatékosok nappali ellátása
      c) hajléktalanok nappali ellátása
      d) időskorúak napközbeni ellátása
      e) gyermekjóléti szolgáltatás
      f) gyermekétkeztetés
      g) szociális étkeztetés
      h) házi segítségnyújtás”

/3/ A rendelet 2. §. /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/4/ Szakosított ellátási formák
a) hajléktalanok átmeneti szállása
b) hajléktalanok éjjeli menedékhelye
c) időskorúak otthona
d) időskorúak gondozóháza”

    2. §.

/1/ A rendelet 3. §. /2/ bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) Egyesített Szociális Intézmény
     - szociális étkeztetés
     - házi segítségnyújtás
     - idősek otthona
     - időskorúak gondozóháza
     - idősek klubja
     - fogyatékosok nappali intézménye”
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/2/ A rendelet 3. §. /2/ bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„c) Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
a) családsegítés
b) gyermekjóléti szolgáltatás
c) szociális étkeztetés
d) hajléktalanok átmeneti szállása
e) nappali melegedő
f) éjjeli menedékhely”

3. §.

/1/ A rendelet 6. §. /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„/4/ Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a Népjóléti Iroda kétévente egyszer
felülvizsgálja.”

/2/ A rendelet 6. §. /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„/5/  Nem állapítható meg méltányosságból ápolási díj azon kérelmező részére, akinek
családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át, egyedülálló esetén a 300 %-át meghaladja.”

4. §.

/1/ A rendelet 9. §. /1/ bekezdése b) pontja  az alábbiak szerint módosul:

„b) gyermek, illetve tanuló  étkezési térítési díjának kedvezménye, valamint a nem gödöllői
intézményben tanuló, gödöllői lakóhelyű gyermek rászorultsági étkezési támogatása.”

/2/ A rendelet 9. §. /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„/3/ A támogatás évente megállapítható mértéke  gyermekenként 15.000,- Ft-ig terjedhet, ettől
indokolt esetben évente legfeljebb egy alkalommal el lehet térni, de a megállapított támogatás
összege ez esetben sem haladhatja meg az 50.000,- Ft-ot.”

5.§

/1 / A rendelet 10. §. / 1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„/1/ Gyermekenként 20.000,-Ft pénzbeli támogatás és emléklap nyújtható azon újszülött részére,
akinek törvényes képviselője gödöllői állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy legalább 2 éve
életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik.”
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6. §

/1/ A rendelet 11. §. /3/ bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„/3/ Gyermekétkeztetés esetén a gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő
részvételéig

a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-5 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban
résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az
intézményi térítési díj 100 %-át,”

7. §

/1/ A rendelet 15. §. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/1/ Helyi lakásfenntartási támogatásban lehet részesíteni – fűtési szezonban – azt a személyt,
családot, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel:
- a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb  összegének 180 % -át, egyedülálló esetében 200 %-át és
- a lakásfenntartás havi költsége eléri, vagy meghaladja a család havi összjövedelmének 20 %-

át,
- és az alábbiakban meghatározott elismert nagyságú lakásban lakik:

1-3 fő esetében: 2 szoba
4-5 fő esetében: 3 szoba
6 és több fő esetében: 4 szoba”

/2/ A rendelet 15. §. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/2/ A helyi lakásfenntartási támogatás mértéke:
- a támogatás havi összege: 3.000,- Ft
- a támogatás 3.000,- Ft-tól 6.000,- Ft-ig terjedhet, amennyiben a kérelmező, illetve családja

havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimumot nem éri el.”

8. §.

/1/ A rendelet 16. §. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/2/ A 70 éven felüli egyedül élő magánszemély esetében az /1/ bekezdésben foglaltaktól
környezettanulmány alapján, egyedi elbírálással el lehet térni.”

9. §.

/1/ A rendelet 17. §. /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/3/ Az intézmény vezetője az intézmény által biztosított ellátásokra az ellátást igénybe vevő
személlyel, vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet 15 napon belül megküld a
fenntartónak. Az intézményvezető a megállapodást módosíthatja, ha
- az ellátás időtartamát az ellátott, vagy törvényes képviselője módosítani kívánja,
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik,
- ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó szabályok

megváltoznak.”
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10. §.

/1/ A rendelet 17. §. /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/4/ Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő személy, vagy törvényes képviselője között
létrejött megállapodás az alábbiakat tartalmazza:
- az intézményi ellátás időtartamát,
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját,
- az ellátást igénybevevő személy egészségügyi ellátásával kapcsolatos költségek viselésének

rendjét
- személyi térítési díj fizetésére vonatkozó szabályokat,
- intézményi jogviszony megszűnésének módját,
- panasztétel lehetőségét.”

11. §.

/1/ A rendelet 18. §. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/1/ Az Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott alap- és szakellátásokért fizetendő személyi
térítési díj összegét az intézmény vezetője állapítja meg. Az 1993. évi III. tv. 114. §. /1/ bek. c./
pontjában rögzített tartásra köteles személyek részére megállapítandó térítési díj összegéről és
felülvizsgálatáról  a fenntartó képviseletében a polgármester határozatban dönt.”

/2/ A rendelet 18. §. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/2/ A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott alap- és szakellátásokért
fizetendő személyi térítési díj összegéről és felülvizsgálatáról az intézmény vezetője dönt.”

/3/ A rendelet 18. §. /6/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/6/ Az intézményvezető döntése ellen irányuló jogorvoslati kérelmekről a fenntartó
képviseletében a polgármester határozatban dönt.”

12. §.

/1/ A rendelet 20. §. /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/3/ A házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díj összegét a rendelet
2. számú melléklete tartalmazza.”

/2/ A rendelet 20. §. /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/4/ A házi segítségnyújtást igénybe vevő személy részére gondozási szükséglete megállapításáig
az ellátásért a fenntartó által jóváhagyott térítési díjat kell megállapítani.”
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13. §.

/1/ A rendelet 21. §. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/1/ Étkeztetés keretében az Egyesített Szociális Intézmény azoknak a szociálisan rászorult
személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk,
illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
- 60 év feletti életkorúak,
- átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak,
- fogyatékossággal élők,
- pszichiátriai betegségben szenvedők,
- szenvedélybetegségben szenvedők,
- közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők.
A fent megjelölt feltételek közül legalább két feltételnek kell megfelelni, melyet az egészségügyi
állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosa igazol az intézményvezető által megküldött
nyomtatványon.”

/2/ A rendelet 21. §. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/2/ Kedvezményes étkeztetés azon személyek részére biztosítható, akiknek jövedelmét a jegyző
igazolta, és az /1/ bekezdésben meghatározott szociális rászorultság egyéb feltételei közül
legalább két pontban megfelelnek.”

/3/ A rendelet 21. §-a új, /5/ bekezdéssel egészül ki:

„/5/ Szállítási díj fizetésére az a személy kötelezhető, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja.”

/4/ A rendelet 21. §-a új, /6/ bekezdéssel egészül ki:

„/6/ A szociális étkeztetést az Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Forrás Szociális Segítő
és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. Az étkeztetés térítési díja intézményenként került
megállapításra, melyet a rendelet 2. számú melléklete tartalmaz.”

14. §.

/1/ A rendelet 22. §. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/2/ Az Idősek Klubjában fizetendő intézményi térítési díj összegét a rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.”

15. §.

/1/ A rendelet 23. §. /5/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/5/ A Fogyatékosok Napközi Otthonában fizetendő intézményi térítési díj összegét a rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.”
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16. §.

/1/ A rendelet új, 23/A. §-al egészül ki:

„Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely,
nappali melegedő, étkeztetés

23/A. §.

/1/ A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán fizetendő intézményi térítési díj összegét a rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.

/2/ Az éjjeli menedékhelyen, nappali melegedőn biztosított ellátást térítésmentesen kell
biztosítani.

/3/ A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán fizetendő személyi térítési díj összegéről  és
felülvizsgálatáról az intézmény vezetője dönt.

/4/ Étkeztetés keretében a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat azoknak a
szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni,
akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, különösen:
- tartósan munkanélküli,
- átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak,
- fogyatékossággal élők,
- pszichiátriai betegségben szenvedők,
- szenvedélybetegségben szenvedők,
- közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők,
- hajléktalan személyek.
A fent megjelölt feltételek közül legalább két feltételnek kell megfelelni, melyet a kérelmező
háziorvosa igazol az intézményvezető által megküldött nyomtatványon.

/5/ A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Hajléktalanok Átmeneti Szállását,
éjjeli menedékhelyét igénybevevő személy részére az étkezést térítésmentesen biztosítja.”

17. §.

/1/ A rendelet 24. §. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/1/ A KALÓRIA Kht. által biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő intézményi
térítési díj összegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.”

/2/ A rendelet 24. §. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/2/ Az Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjat a rendelet 2.
számú  melléklete tartalmazza.”
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/3/ A rendelet 24. §. /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„/3/ A Fogyatékosok Napközi Otthona, 18 év alatti ellátottak esetén az ellátás térítésmentesen
nyújtható, amennyiben az ellátást igénybevevő jövedelme az öregségi nyugdíjminimum
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el, 18 év feletti, jövedelem nélküli ellátottak
esetén az ellátás térítésmentesen biztosítható.

Záró rendelkezés
18. §.

/1/ Jelen önkormányzati rendelet a /2/ bekezdésben foglalt kivétellel 2008. március 1. napján lép
hatályba, mely időponttól induló ügyekben e rendelet rendelkezései alkalmazandók.

/2/ A rendelet 14. §-a  2008. március 31-én hatályát veszti.

/3/ A rendelet 1. számú mellékletének 1.,és 2., pontja hatályát veszti.

/4/ A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

Gödöllő, 2008 február „…..”

    Dr. Gémesi György sk.                                   Dr. Nánási Éva sk.
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2. számú melléklet

Egyesített Szociális Intézmény ellátásai

l. Étkeztetés
Terhelhetőség:  az ellátott jövedelmének 25%-a

Önköltség 452,- Ft/adag

28.500,- Ft öregségi nyugdíjminimum  alapján számolt sávok

150% alatt 150%-300%-ig 300% felettIntézményi térítési díj
jövedelem határa

42.750,- Ft-ig 42.751,- Ft-tól 85.500,-
Ft ig

85.501,-Ft
fölött

Új ellátást igénylők
térítési díj összege 85,- Ft/adag 127,- Ft/adag 194,-Ft/adag
2007. dec. 31-én
ellátásban részesülők 85,-Ft/adag           127,-Ft/adag 127,-Ft/adag
Az étel lakásra
szállításának költsége 0,- Ft         200,-Ft/száll.hely 200,- Ft/száll.hely

2. Idősek Klubjai és a Nefelejcs Napközi Otthon 18. év feletti ellátottjai részére
Terhelhetőség:  az ellátott jövedelmének 30%-a
Dokumentált intézményi térítési díj: Idősek Klubja (Ady E. st.):  2.467 ,- Ft/nap

Idősek Klubja (Blaháné út): 3.788,- Ft/nap
                                                           Nefelejcs Napközi Otthon:  4.432,- Ft/nap

Intézményi térítési díj: 452.-Ft /nap étkezési önköltség (ebéd)

28.500.- Ft öregségi nyugdíjminimum  alapján számolt sávok

150 %-ig 180%-ig 200 %-ig 300%-ig 300%-tól

42.750,- Ft- 42.751,-Ft - 51.301,- Ft-
57.001,- Ft-

 Megnevezés

 ig 51.300,- Ft-ig 57.000,- Ft-ig
85.500,- Ft-

ig
85.501,- Ft-

tól
Térítési díj
mértéke %-ban 20% 50% 60% 80% 100%

Térítési díj
összege 90,- Ft/nap 226,- Ft/nap 271,- Ft/nap 362,- Ft/nap 452,- Ft/nap

    Térítési díj
    18.év alatti r. 0 Ft 150 Ft/nap 175 Ft/nap 235 Ft/nap 295 Ft/nap
Igénybevételi
díj, étk.esetén 70,- Ft/nap 70,- Ft/nap 70,- Ft/nap 70,- Ft/nap 70,- Ft/nap
Igénybevételi
díj, étk. nélkül 50,- Ft/nap 50,- Ft/nap 50,- Ft/nap 50,- Ft/nap 50,- Ft/nap
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3. Házi segítségnyújtás

Terhelhetőség: az ellátott jövedelmének 20 %-a

28.500.- Ft öregségi nyugdíjminimum  alapján számolt sávok

150 %-ig 180%-ig 200 %-ig 300% 300%

42.750,- Ft- 42.751,-Ft - 51.301,- Ft- 57.001,- Ft-
85.501,-
Ft-tól

Térítési díj
jövedelem
határa

 ig 51.300,- Ft-ig 57.000,- Ft-ig 85.500,- Ft-ig
Térítési díj
mértéke %-
ban 20% 50% 60% 80% 100%
Térítési díj
összege 110,- Ft/óra 275,- Ft/óra 330,- Ft/óra 440,- Ft/óra

550,-
Ft/óra

Dokumentált intézményi térítési díj:

2007. decemberben normatív támogatásban részesülők esetében: 670,- Ft/óra
2007. decemberben normatív támogatásban nem részesült személyek, akinek az egy főre eső
jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg:  550,- Ft/óra
2007. decemberben normatív támogatásban nem részesült személyek, akinek az egy főre eső
jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: 695,- Ft/óra

4. Idősek  Otthona , valamint a Gondozóházi
    ellátásért fizetendő intézményi térítési díj napi összege:        2.890,- Ft/nap

Dokumentált intézményi térítési díj (Idősek Otthona 3.297,- Ft/nap)
Dokumentált intézményi térítési díj (Gondozóház 3.065,- Ft/nap)
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Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
ellátásai

1. Étkezés
Terhelhetőség:  az ellátott jövedelmének 25%-a

Önköltség   944 ,- Ft/nap

28.500,- Ft öregségi nyugdíjminimum  alapján számolt sávok

60% alatt 60%-80 %-ig 80%-100 %-ig 100 %-tólIntézményi térítési díj
jövedelem határa

17.100,- Ft-ig 17.101,- Ft-tól
 22.800,-Ft ig

22.801,-Ft-tól
28.500,-Ft-ig

28.501,-Ft
-tól

2007. dec. 31-én
ellátásban részesülők 0,- Ft 144,- Ft/adag 192,-Ft/adag 240,-Ft/adag
Új ellátást igénylők
térítési díj összege 0,- Ft 120,- Ft/adag 162,-Ft/adag 200,-Ft/adag

2. Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Önköltség   7.300,- Ft/hó

28.500,- Ft öregségi nyugdíjminimum  alapján számolt sávok

60% alatt 60%-100 %-ig 100%-150 %-ig 150 %-tólIntézményi térítési díj
jövedelem határa

17.100,- Ft-ig 17.101,- Ft-tól
 28.500,-Ft-ig

28.501,-Ft-tól
42.750,-Ft-ig

42.751,-Ft
-tól

Térítési díj összege 0,- Ft 117,-Ft/nap 233,-Ft/nap 240,-Ft/nap

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
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