A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak
megállapításáról
szóló 4/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet tartalmáról
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is felül kellett vizsgálni a térítési
díjakat. Továbbra is az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási
önköltség az intézményi térítési díj felső határa.
1. Intézményi térítési díjak megállapítása
Valamennyi szolgáltatás esetében az intézményi térítési díj számítási módja,
hogy a tervezett költségeket elosztjuk az egy szolgáltatási egységre jutó
költséggel.
Az étkeztetés szakfeladat összes tervezett kiadása a 2017. évben 21.261.967,- Ft.
Az ellátási napok száma 251. Állami támogatást 80 főre kapunk. A tervezett
ételadag 80 fő x 251 nappal= 20.080 adag/év. Az önköltség 21.261.967,- Ft :
20.080 adag= 1.059,- Ft/adag.
Az intézményi térítési díj kerekítve 1.060,- Ft/fő/nap.
A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás
térítési díjából tevődik össze. A házi segítségnyújtás tervezett kiadása
16.222.510,- Ft. Állami támogatást 33 fő után vehettünk igénybe. A gondozónők
a társulás működési területén összesen 7.572 óra/év teljesítenek, melyből a
szociális segítés 1.506 óra/év, a személyi gondozás pedig 6.066 óra/év. Az idei
évi kiadás 16.222.510,- Ft : 7.572 órával= 2.142,- Ft/óra.
Az intézményi térítési díj kerekítve 2.140,- Ft/óra.
A nappali ellátás szakfeladat kiadása 5.213.547,- Ft volt, a klubtagok száma 6
fő, az ellátási napok száma 251 nap/év. 6 fő x 251 = 1.506 adag/év. A
költségvetés kiadása: 5.213.547,- Ft : 1.506 adag/év = 3.462,- Ft.
Az intézményi térítési díj összege 3.460,- Ft.
A csak nappali ellátást igénybevevők intézményi térítési díjánál az étkeztetés
intézményi térítési díját, 1.060,- Ft-ot hozzáadunk, így megkapjuk a 4.520,- Ftos térítési díjat.
Külön kell említeni azokat az ellátottakat, akik az ebéd mellé uzsonnát is kapnak
ellátásként, ők a napi kétszeri étkezők. A kétszeri étkezés térítési díját úgy
kapjuk meg, hogy az ellátáshoz a második étkezés nyersanyagárát 120,- Ft-ot
hozzáadunk.

II. Személyi térítési díjak megállapítása
A személyi térítési díj megállapításának szabályait önkormányzati rendeletben
kell megállapítanunk, a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi
térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. A személyi
térítési díj összege a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető,
illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt
indokolttá teszik. A személyi térítési díj alapjául nem a család egy főre jutó
átlagjövedelmét, hanem a szolgáltatást ténylegesen igénybevevő egy havi
jövedelmét kell figyelembe venni. Valamennyi ellátási formára igaz, hogy az
önkormányzatunk jelentős összegekkel támogatja az igénybevevőket, mivel a
fizetendő díj sehol nem éri el az intézményi térítési díjat.
Étkeztetés
Az étkeztetést igénybevevők eltérő jövedelmi viszonyai indokolttá teszik az
intézményi térítési díj korábbi évekhez hasonló további differenciálását.
2017. évben az ingyenes étkeztetés jövedelemhatára a nyugdíjminimum összege,
azaz 28.500,- Ft. A további sávokat ezen összeg 150%-ig, 300%-ig és 300%-ot
meghaladó mértékű jövedelem csoportok képeznék. Így az alábbiak szerint
változnának a jövedelemhatárok és a fizetendő térítési díjak:
- 0 – 28.500,- Ft közötti jövedelem esetén ingyenes,
- 28.501,- Ft – 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 290,- Ft/fő/nap.
- 42.751,- Ft – 85.500,- Ft közötti jövedelem esetén 385,- Ft/fő/nap.
- 85.501,- Ft feletti jövedelem esetén 600,- Ft/fő/nap.
A helyi szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (III.2.)
önkormányzati rendelet tartalmazza azokat a rendelkezéseket, mely alapján az
egyes, szociálisan rászorult személyek részére biztosítani szükséges a legalább
napi egyszeri meleg étkeztetést az alábbiak szerint:
,,17. § (1) Az étkeztetés keretében különösen annak a szociálisan rászorultnak a
legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, aki
a) 70. életévét betöltött személy,
b) egyedül élő 60 éven felüli személy,
c) azon család tagjai, akiknek gyermeke/gyermekei rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
d) diétás étkeztetésre szoruló személy,
e) fogyatékossági támogatásban részesülő személy,
f) a háziorvos igazolása alapján, önmaga ellátására részben képtelen
személy,
g) hajléktalan személy,

h) pszichiátriai beteg személy,
i) szenvedélybeteg személy.
(2) Az étkeztetés keretében az ebéd elszállításáról elsősorban a jogosult
köteles gondoskodni, de – egészségi állapota, fogyatékossága miatt –
háziorvosi javaslatra kérheti a lakására történő kiszállítást is, melynek
biztosításáról az intézményvezető dönt.”
Nappali ellátás – Idősek klubja
A nappali ellátás ingyenesen igénybe vehető. A napközbeni tartózkodás mellett
étkezést is igénybevevőknek viszont már az étkeztetésnél meghatározott díjakat
kell megfizetni.
Intézményi térítési díj:
- Csak napközbeni tartózkodást igénybevevőknél: 0,- Ft/fő/nap.
- Napközbeni tartózkodás + ott étkezés esetén: az étkezésnél felsorolt
jövedelemhatároknak megfelelő differenciálás szerint.
Ebéd és uzsonna igénybevétele esetén (napi kétszeri étkezés):
- 0 – 28 500,- Ft közötti jövedelem esetén ingyenes,
- 28 501,- Ft – 42 750,- Ft közötti jövedelem esetén 370,- Ft/fő/nap,
- 42 751,- Ft – 85 500,- Ft közötti jövedelem esetén 490,- Ft/fő/nap,
- 85 501,- Ft feletti jövedelem esetén 630,- Ft/fő/nap.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtást a tavalyi évhez hasonlóan továbbra is ingyenesen nyújtja
az intézmény.

