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A szociális igazgatási-ól és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és
szakosított ellátások térítési díjáról szóló
6!2015.(1L27.) ör. módosítása

Véleményező bizottság:

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
az Mötv. 50. *-a Bizottság

alapján Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészü ette:

nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bimbó Mária igazgatási osztályvezető
Kádasné Oreg Julianna igazgató,
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 114. * (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - ha
törvény másként nem rendelkezik - térítési díjat kell flzetni. Az Szt. 115. (1) bekezdése
alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
elíenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-
jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem habdhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lak]iatás
esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény
esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a
közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Ez esetben a szolgáltatás önköltségszámításában figyelembe kell venni a fenntartó
szolgáltatásokhoz nem kapcsolódó költségeit (p1. vezetők bére, központi gépjármű használat
költsége, stb.), melyet a szolgáltatások között meg kell osztani.

Az Szt. 92. (1) bekezdésének b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról. azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési dUakról, ha a Fenntartó
önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti
települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A Békés Város Önkormányzata és Tarbos Község Önkormányzata között intézmények közös
fenntartása tárgyában létrejött társulási megállapodás 14. pont a. alpontja alapján a társulás
településein lakóhellyel rendelkezö személyek számára a szolgáltatások a társulási
megállapodás alapján ingyenesen vagy térítési díj alapján vehetők igénybe. A térítési díjak
fenntartó általi megállapításának jogát a székhelytelepülés. Vagyis Békés gyakorolja.

Döntéshozatal módja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
térítési díjáról szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi
Rendelet) 1. számú mellékletében szabályozza a térítési díjakat, melyeket a 2017. év
vonatkozásában a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: BVSZSZK),
mint a szociális alapszolgáltatásokat biztosító intézmény a Képviselő-testület elé terjesztett
rendelet-tervezet szerint kér megállapítani.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési szabályzatáról
szóló 1/2015. (11.04.) önkormányzati rendelete értelmében az előterjesztés szöveges
indokolása rendeletmódosításkor, tartalmi változás esetén tartalmazza a rendeletnek a
módosítás előtti, illetve a módosítás utáni szövegét is. A könnyebb átláthatóság miatt a Helyi
Rendelet I. melléklete szerinti táblázatban tüntetjük fel a térítési díjakat, vastag betűvel
szedve az emelni javasolt tételeket.

Szolgáltatás Térítési díj mértéke Térítési díj mértéke
megnevezése 2017. március 31-ig 2017. április 1-től

reggeli 56 Ft + ÁFA 55 Ft + ÁFA
Szociális ékeztetés, ebéd 275,5 Ft + ÁFA 323 Ft + ÁFABékés

kiszállítás 67 Ft + AFA 79 Ft + AFA

Szociális étkeztetés, ebéd 279,5 Ft + ÁFA 315 Ft + ÁFA

Tarhos kiszállítás 67 Ft + ÁFA 79 Ft + ÁFA

Házi segítségnyújtás szociális segítés 300 Ft
200 Ftóradíja személyi gondozás 300 Ft

Támogató szolgálat személyi segítés 150 Ft/óra 150 Ft/óra
térítési díja rászorulók
esetében szállító szolgálat 100 Ft/km 100 Ft/km

Támogató szolgálat személyi segítés 170 Ft/óra 170 Ft/óra
térítési díja nem
rászorulók esetében szállító szolgálat 110 Ft/km 110 Ft/km

Közösségi pszichiátriai
0,- Ft 0,- Ftellátás -

Idöskorúak nappali -

0,- Ft 0,- Ftellátása
Fogyatékos személyek étkezéssel 410 Ft 480 Ft
nappali ellátása étkezés nélkül 0,- Ft 0,- Ft
Demens személyek étkezéssel 420 Ft 480 Ft
nappali ellátása, Békés étkezés nélkül 0,- Ft 0,- Ft
Demens személyek étkezéssel 355 Ft 400 Ft
nappali ellátása, Tarhos étkezés nélkül 0,- Ft 0,- Ft
Hajléktalanok az első hónapban 0,- Ft 0,- Ft
Átmeneti Szállásának
térítési díja a második hónaptól 5.000 Ft/hó, 170 Ft/nap 5.000 Ft/hó, 170 Ft/nap

Család- és Gyermek-
0,- Ft

jéti Szolgálat - -

Család- és Gyermek- 0,- Ft
jóléti Központ - -

A térítési díjak az előző évhez képest néhány szolgáltatás esetében módosultak. Ennek oka
elsősorban, hogy a normatív támogatás összege - mely a számítás egyik alapvető pillére - is
több éve változatlan. A térítés díj meghatározása során a szolgáltatónak figyelemmel kell
lennie a célcsoport jövedelmét adó, többnyire segély- illetve nyugdíjszerű ellátásokra, melyek
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emelkedése szintén minimális az elmúLt évet tekintve. A BVSZSZK-n kívül a településen
megjelenő szolgáltatók szolgáltatási palettája széleskörű (például szociális étkeztetésnél
menüválaszték), alacsony árfekvésű. valamint kedvező opciókkal rendelkezik (például
ételkiszállítás). ezért egy nagyobb mértékű térítési díj emelés jelentős klientúra vesztést
eredményezhet.

Békésen a szociális étkeztetés keretén belül a reggeli térítési dija - a kerekítés szabálvaiizak
alkalmazása miatt - I forinttal csökkent, de a vásárolt élelmezés elemei kőzül az (ebéd) díja
2017. március hó 1. napjától 50 Forint/adag összeggel emelkedett. amelyet követni vagyunk
kénytelenek. Szintén emelkedtek a szállítás. az ételosztás során igénbevett humáneröforrás
bérjeilegű kiadásai is. A tarhosi vásárolt élelmezés ára változatlan maradt - korábban több volt
-‚ de az egyéb költségek, illetve az intézmény költségvetése esetükben is indokolja a térítési
díjban történő kompenzációt.

Mindezek érintik a fogyatékos szeméLyek és a demens személyek nappali ellátásának
étkezéssel történő igénybevételét is.

A házi segítségnyújtás óradíja a kezdetektől fogva mindig 200 Forint volt, eddig sosem
emeltünk rajta. A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybevevö önálló
életvitelének fenntartását - s:ükiégleici;wk nwgfdelően - lakásán. lakókömvezetében
biztosítja. 2016. december hó 31-ig a házi segítségnyújtás feladatfinanszirozása 45.000
Forint/fő volt. A 2017. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a házi
segítségnyújtás két szolgáltatási elemet foglal magába,

• a személyi gondozás keretében gondozást és háztartási segítségnyújtást, illetve
• a szociális segítés keretében háztartási segitségnyújtást.

Ezen időponttól a házi segítségnyújtás feladat5nanszírozása is két tételre bomlik, egyrészt
szociális segítésre, amely fajlagos összege 25.000 Forint/fő. másrészt a személyi gondozásra,
amely fajlagos összege a társulási normatíva flgyelembe vételével 278.000 Forint/fő.

A szociális segítés nonnatívája a szolgáltatás finanszírozásában minimális finanszírozási
tételként jelentkezik, felvetve ezzel az önkormányzat és a szolgáltató oldaláról ís az ellátott
általi anyagi teherviselést.

Az ellátottak főként a szociális segítés keretében igénylik a segítséget, a személyi gondozás
jelenti a kisebb ellátotti létszámot, akiknél tényleges gondozás (pi. fürdetés, pelenkázás) is
szükséges. A rendkívül nehéz feladatnak számító személyi gondozás során a gondozónők
lelkiismeretes gondozást és ápolást végeznek. Fontos megemlíteni, hogy ezen tevékenység
feladatfinanszirozása 278.000 Ft/év személyenként. azonban ez az összeg sem fedezi a
szolgáltatás nyújtását.

A napi rendszerességű gondozás hatására több idős képes az otthonában önállóan élni, a
bentlakásos intézményi elhelyezés időpontja a gondozás következtében kitolódik. Ennek
hatására az utóbbi hónapokban tendencia, hogy körülbelül 5 fő vár a szolgáltatásra. A házi
segítségnyújtás sosem volt rentábilis, a jogszabály módosításából is az olvasható ki, hogy a
piaci szféra felé tolódik az ellátás.

Az ellátás térítési díját mindkét esetben 300 Forint/óra összegben javasoljuk megállapítani,
amely mérték Így is jóval alatta marad a piaci alapú szolgáltatási díjaknak.

A jogszabályváltozások a családsegítést és a gyentekjóléti szolgáltatást egy szolgáltatássá
generálták, de járásszékhely település lévén a feladat kétszintűvé vált, a család- és
gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a család- és gyermekjóléti központ megnevezésű
szolgáltatásokra. A térítési díjak között e két szolgáltatás is feltüntetésre került, térítési díja
mindkettőnek 0.- Forint.
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével Felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezett rendeletmódosítás társadalmi
és gazdasági hatása, hegy az étkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak és a házi segítségnyújtás
óradíjának emelése miatt ezen szolgáltatások magasabb összegért lesznek elérhetőek az
ellátottak számára. A rendelet módosítása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von
maga után. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek az eddigiek szerint adottak.

Kérem a T. Képviselö-testülettől az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

[tatáridő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

/
Békés, 2017. március 21.

Izso Gibor
p,9ígárúicster
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

( )
önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

módosításáról
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának KépviseLő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. * (1) bekezdés b) pontjában és Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli cl:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületéneka szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások
téritési díjáról szóló 6.’2015. (11.27.) önkormányzati rendelete I. melléklete helyébe e Rendelet L
melléklete lép.

2. E Rendelet 2017. április hó 1. napján lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés. 2017. március 30.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. március hó napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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1. melléklet a(z) . . .1 ( ) önkormányzati rendelethez

. . Térítési díjSzolgaltatas mcgnevezese . -merteke
reggeli 55 Ft + ÁFA

Szociális étkeztetés, Békés ebéd 323 Ft + ÁFA
kiszállítás 79 Ft + ÁFA

.

ebéd 315F1+ÁFASzocialis etkeztetes. Tarhos . .

kiszallitas 79 Ft + APA
. . ........ szociális segítés 300 FtHazi segitsegnvujtas oradija

‘ szemelyi gondozas 300 Ft
Támogató szolgáltatás térítési díja személyi segítés 150 Ft/óra
rászorulók esetében szállító szolgálat 100 Ft/km
Támogató szolgáltatás térítési díja nem személyi segítés 170 Ft/óra
rászorulók esetében szállító szolgálat 110 Ft/km

‘ Közösségi Pszichiátriai Ellátás 0,- Ft

Időskorúak nappali ellátása 0,- Ft

. . . . . étkezéssel 480 FtFogyatekos szemelyek nappali ellatasa .

etkezes nelkul 0.- Ft
‚ . . étkezéssel 480 Ft

‘ Demens szemelyek nappali ellatasa. Bekes
etkezes nelkul 0,- Ft

. . ‚ étkezéssel 400 FtDemens szemelyek nappali ellatasa, Tarhos -

etkezes nelkul 0,- Ft
Hajléktalanok átmeneti szállásának térítési az első hónapban 0,- Ft
díja a második hónaptól 5.000 Fthó, 170 Ft/nap

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 0,- Ft

Család- és Gyermekjóléti Központ j 0,- Ft


