
/[
|. /'

11

Jr-t"+ /
C+ 6_1, - /

tG o3,
43-1/2016.

ELÓTf,RJESZTÉS
A képviselő - testület 20l6, március 29_i ülésére

Táí8y: Intézményi térité§i díj

Tisdek Képriselő - teslűlel!

Előterje§áésemben javaslatot teszek Mélykút Váíos Önkormányzat Gondo7ási Közponüának

intézínényi tédtési dijának megá|lapitá§ára, Az intézményi téritési dijakat a személyes gondoskodást

n},lljtó ellátásokról, azok igénybevételéróI, valamint a fizetendő térítési dűakíól szóló - többször

módosított , 3/2006, (II. 1 5. ) rendelet tartalmazza.

Az inlézménli léfítési dűak üeeállaDításának szabálva:

Á szociális igazgalásfól és szociális ellúlásokróI szóló 1993. éyi I. lörvény l15. §-a érlelnében:

l15. § (l) Az intézményi téíitési díj a személyes gondoskodás köíébe taítozó szociális ellátások

ellenértékeként me8állapitott összeg (a továbbia}ban: intézményi téritési dü). Az intézményi térítési

dijat a fenntartó tár8yév április l-jéig á|lapítja meg. Az intézményi téritési díj összege nem haladhatja

meg a szol8áltatási önköltsé8et. Az intézményi térítési dij év közben e8y alkalommal korrigálható. Az

intézményi tédtési dúat inte8ráll intezmény esetében is §zolgáltatásonként kell me8hatáIozni, ilyen

esetben az önköltség számítása során a közös költsé8€lemeket a szolgáltaásonkénti közvetlen

költ§égek arányábán kell me8osztani.

Időskorúak dpoló - gondozó olthoni elldldsa

20ló, évben várható dologikiadás
2016, évben várható bér kiadás

2016. évben várhaló bevétel
20l6. évben várható éves ellátotti létsám

23.948,000.-
33 .366.426.-
5,7.3l4.426.-
24.500,000_-

1l346 ró

57.314,426.- Ft-24.500,000,_ Ft = 32.8] 4.426.-Ft 1l346 ró =2.892.- Ft/főlnap
2.890.- Ft x 30 nap = 86.700._Ft/fólhó

A személyes gondoskodást nyújtó szociális elláások térítési díjáíól §zőló 29lI993, (L ] 7,) Kormány

rendelet 3. § (4) bekezdése szerint az inlézményi téritési díjat a kerekílés §zabályairól szóló 2008. évi

III. törvény 2, §-ának megfele|ő módon kerekítve kellmeghatározni,

A személyes gondoskodást nyújtó §zociális ellátiisok térítési dűáról szól'ó 29lI993. (Il. l7.) Kormány

rendelet 3. § (I) bekezdés 0 pontja szerint az intézményi térítési dijat bentlakásos intézményi elláti§

esetén ellátási napra és hónapra vetítve kel| meghatáíozni,



A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29l1993. (lI. l7.) Kormány

íendelet 3, § (2) bekezdés a) pontja alapján a napi intézményi térítési a havi téritési harmincad ré§ze.

A íentiek alapján az idó§koruak ápoló gondozó onhoni elláása esetében az intéznénvi !éritési dü:

2.890,, Ft/nap. illetve 86,700,- Ftlhó.

Időskorúak nappali ell.ítdsa - idősek klubja

20 l 6, évben várható dologi kiadás l . 564,000,_
20 l 6. évben várható ber kiadás 5 .256.02?.-

("n0.022-
2016, évben v,irható bevétel 72s.000.
2016, évben várható éves ellátotti létsám 6,300,-

6.820.022.- Ft _ 725.000,_ Ft = ó, 095.022.- Ft : 6,3 00 fő = 967.-Ft/lij/nap

A szemé|yes gondoskodást nyújtó szociális ellátások téritési dűáról svóló 29ll993. (I. l7.) Kormány

íendelet 3. § (4) bekezdése §zerinl 
^z 

intézményi térítési dijat a kerekítés szabályairól szóló 2008. évi

III. törvény 2, §-ának me8felelö módon kerekítve kell meghaározni,

A személyes 8ondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési dijáról szóló 29l1993. (II. l7.) Kormány

rendelet 3. § (l) bekezdés e) pontja szerint az irttézményi téritési dijat nappali elláás esetén ellátási

napra esetén ellátá§i napra vetítve kell meghariíozni.

A fentiek alapján az idö5el klubja esetében az inlézménvi lérilé\idü| 965,_ Ft/lő/naD

Edzi segítségn])úiíús

2016. évben várható dologikiadás
20 l 6. évben várható Mr kiadás

2016. évben várható bevétel
2016, évben várható éVes ellátotti létszám

75,000,-
5.871.2l0._
5,946.210.-

l30.000.-
3.780._

3 fó 8ondozónő x 8 óra X252 n^p = 6.048.- óía]é,,l

5.946.2l0._Ft - l30.000.-Ft = 5.8l6. 2lo.-Ft : 6.048 óra = 96l,-Ftióra

A személyes 8ondoskodást nyijtó szociális ellátások téríté§i dűáról szóló 2911993. (I. i7.) Kormány

rendelet 3, § (4) bekezdése szerint az intézínényi téritési díjat a kerekítés szabá|yairól szóló 2008. évi

III. törvény 2, §-linak megfeleló módon kerekítve kell meghatározíli.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítésidíjáról szóló 29ll993. (II. l7.) Kormány

rendelet 3. § ( l ) bekezdés b) ponüa szerint áz intézínényi téritési díjat házi §e8ítsegny,ljüás es€tén

8ondoási órára vetitve kel| meghatározni.

A fentiek alápján a házi seqítsécnvújtás e§etében az intézményi téritési dij: 960.- Ft/óra,



szocidlis élkezletés

20ló. évb€n várható dologikiadás
20 l ó. évben várható ber kiadás

2016. évben várható bevétel
20ló. évben várható éves ellátotti létsám

l4,7ó3,838--
3.9l4.140--

18.671.978.-
10.] 88,592,-

25,200 fő

l8.677.978.-Ft - 10. ] 88.592.-Ft = E.489,3 86,-Ft :25.20o fő = 337.-Fíln.rp x 21yoÁía = 428.- Ftlnap

A személyes gondoskod.ást nyújtó szociális ellátások térité§i dúáról szóló 29/ |993. (I. l7.) Kormány

rendelet 3, § (4) bekezdése szerint az intézményi térilési diiat a kerekités szabályairól szóló 200E. évi

III. törvény 2. §-ának megfelelö módon kerekiwe kell meghatáromi.

A személyes 8ondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési dúáról szóló 29/1993. (Il. l7.) Kormány

rendelet 3, § (l) bekezdés a) ponüa sz€rint az intézményi téíítési dijat étk€ztetés esetén ellátási

napra vetitve ke|l me8határozn i.

A fentiek alapján a szociális étkeáerés (kisáIliüás nélkül) esetében a §ámított téritési dú: 337.- Ft+27

o% Áfa = 428,-Ft/naD. a fenti ioqszabályokra hivatkozva az intézínényi léritési di 43o.-Ft/naD.

Az élkezlelés süllítási költséeeirr.k meehaíáf ozása:

FoRD gépkocsi
2016. évben várható üzeme|tetési költúge
20|6. évben évi tervezett ösves futott km 

^z 
előzó évek adataihoz vi§zonyítva

1.42l,t30.- Ft : 25.600 km = 56.- Ft/km
25 km (.s}Mpiá.l§dliiiskap"*","gidik,) x 5Ó,- Ft : 1.400.- F1

2.294.- Ft tszocttis e*ee*n ro3hlkoá.tott E.nély, illeíe €.p*ocsszró dnbéc) x 2 Ó.a G]vallitáí! fodilolt ido = 4.5 8 8,- Ft
1.400.- Ft + 4.588._ Ft = 5.98E,- Ft : 40 fő =150.- Fradag

Az ételt havi átlagban 40 fii részer€ sál|ítjuk ki, a me8tett út naPonta 25 km.

Az étkezés szillil-á§i köIlségéneltéritésidíja:l5o.-Fl+277oÁfa.l90,Jada8,

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet. hory előterjesztésem€t, annak m€gtárgyalását követően
elfogadni §zíveskedjenek.

Mé|ykút. 20I6. márciu§ l7.

'IiszteIettel:

1,421.830._Fl
25.ó00 km



MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
K rPV tsF L Ó-TESTÜ L F T ÉNEK

../20r6. (....,.) önkormányzati rend€lete

a személye§ gondoskodá§t nyújtó e|látásokról, azok igénybevételéről,
valanrint il fizetendő tórítési dijakíól §zóló

3/2006. (tI.15-) önkormányzati rendeletének (továbbiskban: R.) módo§ítá§íról

Mélykút Város Öukormányzat Képviseló_testülete a szociális igazgatásró| és szociális ellátásokról
§zóló 1993. évi IIl, törvény 92. § (l) bekezdés a,) pontjában kapott felhatalmaás alapján. a
Magyarország lrelyi önkormányzatairól szóló 20l l. évi CLXXXIX, Tönény l3, § (l) bekezdés 8,
ponüában meghatározott feladatkörében eljárva, Mélykílt város Önkormányzat szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/20l3,(IV.15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított
vélenénl,ezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1.§

A R. l5. § -a he|}ébe a következö rendelkezések lépnek:

..(l ) l]lkeztelési
al inIe./nl.n\'i teril(si dü|.l]0 Ft/nap.
b) ebéd kiszállitása: l90 Fvadag.

(2) Hlii segitségnyújtás:
ilttéZménvi teritési dii: 960 FL/óra,

(3) Idósek nappali ellátása taltózkodás eseténI
intéznén]-i térítési dij: 965 Fthap."

2.§

A R, l5/A. §-a helyébe a következó rendelkezés lép:

..Szakositott ellítlis lbrlnáia lllapiá1 li7ctencló téritési díj havi. iIletve napi összege:

Időskoíúak ápoló_8ondozó ottlroni intézrnényi ellátása eseténI intézményi téritési dij havi összege:
86 700 Ft. azaz napi 2 890 Ft."

3.§

E rcndelet a 2016. április l . napján lép hatályba.



HATÁSVIZSGÁLATl LAP

a §zemélyes gondoskodást nyújtó ellátá§okról, azok igénybevételéról,
valamint { fiz€t€ndó térítósi díjakról szó|ó
3/200ó. (I1.15.) önkormányzati r€ndelet

módosításának tcrvezetéhez

l. Társadnlmi hatások

A téLítési dij módositása tekintetében jeLentősebb anyag terhet nem ró a lakosságra, az ellátást

igénybe levők száIában csökkenés nem váIható,

2. Gazdasági, költségveté§i hatások

A téritési dú jelentő§ többleibevételt nenr eredményez az intézménynek. A jogszabályi előirások
alapján kerültek megállapításra.

3. Környczeti é§ egé§zségügyi következmények

A lendelet módositása nem jár kömyezeti és egé§zségiigyi kö\,etkezményekkel.

,l. 
^dminisztrntít, 

tcrheket befol),ásoló hatá§ok

A íendele1 módositáSa neln j1lr az adminisztratív terhek változásával,

5. A jog§zabály megalkotásának szúk§éges§ége, a jogalkotás elmaradásának várható

követkczményei

A rcidelet nregalkotásának szükségességét a Szociális törvénynek való megfelelés indoko|ja.

6. A jogszabály alkalmazá§ához szük§éges §zemélyi, §z€rvezeti, tárgyi és pénzügyi feltót€lek

A .iogszabáll. alkalmazásához szükségcs pázügyi. személyi. szervezeti. tárgyi feltételek nem
r.áltoznak_ azok rendelkezésre állnak.



l í-.rs_;' a rd
13, §

Térítési díj

(l) E rendeletben foglaltak kivélelé\,el a sz9mé]yes gondoskodást nyújtó ellátásokért díjat kell
fizetni,

(2) A té tési dijat

a) az ellátást igénybe vevó.iogosult,

b) aiogosult tartására. gondozására köteles és kópes személy

kötele§ megfizetni,

(3)l31

14. §

A §zemélyes gondoskodás körébe rartozó szociális ellátások intézményi térité§i diját a
Képviselő-testület évente kétszer áilapitha§a meg,

15. §í4l

(l) Étkezteté§:

, a) intézmérryi tcritési ciij:4§ |!ia!ag.

b) ebéd kiszállitása: l90 Ft/adag.

(2) Házi segitségnyújtás:

inlé7mén) i térilesi dü: l 0]0 li óra,

(3) ldósck uappali cllátási] taíózkodá§ eselén:

intéZnényi térítési díi, |33n Yup,
t sil. 5ti]

szakositott ellátás íbrmáia alapián ljzetendő tórítési díj havi, il]eiv9 napi összegeI

idóskorúak ápoló-gondozó otthoni intézményi eilátasa esetén intézményi térité§i dij havi
ös§ze8ei

_ 
85 650 Ft, azaz napi 2 855 Ft.


