
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Népjóléti Bizottság! 

Tárgy: Javaslat Egészségtérkép és Egészségterv 
készítésére 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetésébe öt millió forintot helyezett céltartalékba egészségtérkép készítésére. 
Az Egészségügyi Szolgálat szakértői átvilágítását végző Provice Kft. tanulmányában már 
korábban észrevételezte, hogy a Kőbányai Önkormányzat nem rendelkezik egészségügyi 
koncepcióvaL A Képviselő-testület az 50/2009. (I. 22.) számú határozatában kerületi 
egészségterv összeállítása céljából egészségügyi térkép elkészítéséről döntött. 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. 
(III. 18.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének 
rendjéről szóló 23/2007. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról úgy 
rendelkezik, hogy a nettó ötmillió forintot meg nem haladó értékű beszerzések esetén a 
szakiroda saját hatáskörben jár el, melyhez minimum öt ajánlatot kell bekérnie, és az 
összességében legelőnyösebb ajánlattevővel köthet szerződést. 

Tekintettel a megrendelendő szolgáltatás jelentőségére, szükségesnek és fontosnak tartom, 
hogy a külső szakértő által készítendő egészségtérkép tartalmi követelményével kapcsolatban 
a Népjóléti Bizottság is javaslatokat tehessen. 

Az egészségtérkép keretében egy komplex felmérés készül a település lakosai körében, 
amelynek során rögzítésre kerülnek a lakosok egészségi állapotát, az életmódbeli problémák 
meglétét, a mentálhigiénés jellemzőket taglaló adatok. A felmérés célja, hogy könnyebben 
lehessen megoldási módokat kidolgozni az egyes hátrányos körülmények kezelésére. 
Az adatgyűjtés során természetesen elsődleges szempontként érvényesülnie kell annak, hogy 
az adatbázis-készítés személyiségi jogokat ne sértsen. Az egészségtérkép szervesen 
illeszkedik megítélésünk szerint abba az elképzelésbe, hogy az egészségterv kidolgozása és 
megvalósítása nem adott állapothoz kötődik, hanem folyamatos átdolgozást, aktualizálást 

igénylő folyamat. 
Az egészségtérkép kidolgozóinak feladata: az adatgyűjtés lebonyolítása, értékelés és 
javaslattétel egészségterv kidolgozására. Erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek 
feltárása, értékelés és javaslattétel egészségterv kidolgozására. Ne csak kritikai észrevételeket 
fogalmazzanak meg, hanem adjanak megoldási javaslatokat is. A társadalmi-gazdasági 



elmaradottsággal küzdő területeken a felzárkóztatás, míg a fejlett térségekben a minőségi 
fejlesztés feltételeinek további fejlesztése az elsődleges cél. 
A kutatás kiterjed az egészségi állapotot meghatározó valamennyi tényezőre, a kutatás 
időtartama felöleli a 2004-2009-ig terjedő időintervallumot. 

A térkép és a terv alapján a programot magunknak kell megalkotni. Ez a hármas egység a 
szociális térképpel kiegészülve kijelöli a végrehajtható stratégiát. 
A tanulmánynak azt a szerepet kell betöltenie, hogy rövid- és hosszabb távon használni tudjuk 
az egészségügy szervezése, fejlesztése során. 

A kutatás fő célcsoportjai: 
• Gyermekek, kiskorúak 
• Munkaképes felnőtt lakosság 
• Nyugdíjas korosztály 
• Fogyatékkal élők 

A helyzetelemzés során a fenti célcsoportok vonatkozásában az alábbiakra keressük a választ: 

• Demográfiai adatok 
• Szociális helyzet célcsoportonként illetve összehasonlítva 
• Lakáshelyzet-bűnözés-veszélyeztetettség -egészségi állapot összefüggései 
• Életmód (pl. szenvedélybetegségek, táplálkozás, sport) 
• A környezeti ártalmak és az egészségi állapot összefüggései 
• Morbiditás (testi-lelki) a különböző korosztályokat tekintve 
• Martalitás ( okok, adatok, tendenciák) 
• Szűrővizsgálatok rendszere, tapasztalatai 
• A fogyatékkal élők speciális egészségügyi problémái, ellátásuk helyzete 
• A lakosság pszichés állapota, testi-lelki egészség összefüggései, a pszichés ellátásra 

szorulók gondozásának, gyógyításának lehetőségei 
• Egészségtudatos magatartás 
• Az egészségmegőrzés orvoson kívüli ún. "alternatív" módszerei 
• Az egészségügyi ellátórendszer kőbányai adottságai (alap-, járó- és fekvőbeteg 

ellátás), a rendszer igénybevétele a lakosság felől 
• A háziorvosi ellátás helyzete (vállalkozói, illetve közalkalmazotti jogviszony, 

megoldási ütemterv, műszerezettség, egyéb működési feltételek) 
• Az egészségügyi alapellátás és szakellátás; illetve a lakosság közötti kommunikáció 

• Gyógyszerfogyasztás, közgyógyellátás 
• Iskolázottság, kulturális igényszint és az ebbőllevonható következtetések 

Stratégiai irányok kijelölése: 
• Célkitűzések megfogalmazása a fentiek alapján 
• Az egészségügyi ellátás minőségi javítása 
• Infrastrukturális célok (pl. megfelelő informatikai rendszer kiépítése), egyéb működési 

feltételek 
• Betegség, illetve kórházi kezelés utáni rehabilitációs megoldások, ennek 

infrastrukturális, intézményi és személyi feltételei 
• Szűrővizsgálatok (betegségmegelőzés, addiktológia, fogyatékosság, stb.) 
• Egészségtudatos magatartás fejlesztése minden korosztálynál 



• Javaslat egészséges életmódot preferáló, prevenciós programokra az egészségügyi, 
illetve egyéb ágazatokban (pl. kulturális) 

• Helyi kis közösségek szervezése, aktivitása, mint mentális prevenció 
• Lelki egészség, mentális feladatok, életmód javítása ebből a szempontból 
• A stresszártalmak megelőzési lehetőségei, megfelelő kezelésének módjai 
• Az aktív korú de munkanélküli réteg lehetőségei, mentális segítségnyújtás lehetőségei, 

megoldási stratégiák kidolgozásában való segítség 
• Az orvosutánpótlás lehetőségei 
• Kooperatív munka az egészségügyben résztvevő ágazatokkal, illetve más 

intézményekkel, civil szervezetekkel 
• A lakosság tájékozottságának javítása az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatban 

• Esélyegyenlőség 
• A lakosság szemléletalakítása: a fogyatékkal születettek, az azzal élők és a későbbi 

életszakaszokban jelentkező egészségügyi problémák (esetleges fogyatékosság), 
valamennyi ember problémája. Preventív szemléletformálás, tájékoztatás, 
felvilágosítás szükségessége a különböző ágazatokban. 

A tanulmány elkészítéséhez az alábbi szervezetektől, cégektől kérünk árajánlatot: 
l. EM csoport Non Profit Kft. 
2. Egészségmonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. 
3. Béres Egészség Hungarikum Alapítvány 
4. Egészséges Településekért Alapítvány 
5. CG & Partners Kutató Tanácsadó Kft. 
6. Agency Bt. 
7. Kató és Társa 2003 Tanácsadó Kft. 
8. Semmelweis Egyetem Magatartástudományi intézet 
9. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, ismerve a kőbányai lakosság egészségi állapotát, tegyen 
javaslatot azon, egészségi állapotot meghatározó tényezők szakértők általi vizsgálatára, 
amelyek jelentősen befolyásolják az egészségi állapotot, és a kerületi lakosság körében a 
legkedvezőtlenebb egészségi mutatókat eredményezik. 

Kérem továbbá, hogy a céltartalékba helyezett öt millió Ft-ot felszabadítani szíveskedjenek, 
hogy az összeg a tanulmány megrendelése előtt rendelkezésre álljon. 

Határozati javaslatok 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Népjóléti Bizottsága egyetért azzal, hogy a kőbányai lakosság egészségi állapotának 
felmérése céljából egészségtérkép készüljön. Felkéri a Polgármestert az 
Önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI.29.) 
számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. április 30. 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 



2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Népjóléti Bizottsága az önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) számú 
önkormányzati rendeletben egészségtérkép készítésére céltartalékba helyezett 5 millió 
forintot felszabadítja. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. március 16. 

Dr. Sza o Krisztián 
jegyző 

2011. április 30. 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Weeber Tibor 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 
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Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatások 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testület 

Népjóléti Bizottság részére 

20 ll. évi önköltségének és 
intézményi térítési díjának 
meghatározására. 

Tisztelt Népjóléti Bizottság! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 115 §-a előírja, hogy 
a szolgáltatások önköltségét és intézményi térítési díjait évente meg kell határozni. 
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja a 
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési 
támogatásának különbözete. 
A jogszabályban foglaltak alapján meghatározásra kerültek a szolgáltatások önköltségei és 
intézményi térítési díjai, amelyeket az l. sz. melléklet tartalmaz. 

A Kft. Felügyelő Bizottsága a szolgáltatások 2011. évi önköltségeit és intézményi térítési 
díjait megtárgyal ta, egyhangúlag elfogadta, és elfogadásra javasolja az Alapítónak. 

Határozati javaslat: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások 2011. évi intézményi térítési díját elfogadja és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbiak szerint: 

l. Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elviteile l: 
Önköltség: 707 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 485 Ft/fő/nap. 

2. Étkeztetés házhozszállítással: 
Önköltség: 770 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 550 Ft/fő/nap. 

3. Házi segítségnyújtás 
Önköltség: l 898Ft/óra. 
Intézményi térítési díj: l 815Ft/óra. 



4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Önköltség: 294 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 185 Ft/fő/nap. 

5. Időskorúak nappali intézményi ellátása 
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5.1.Napközbeni tartózkodást igénybevevők önköltsége és intézményi térítési díja 
Önköltség: l 211 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 860 Ft/fő/nap. 
5.2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők önköltsége és intézményi térítési 
díja 
Önköltség: l 918 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: l 345 Ft/fő/nap. 

6. Időskorúak Gondozóháza-átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 
Önköltség: 5 242 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 3 500 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: l 05 OOO Ft/fő/hó. 

7. Időskorúak Gondozóháza -tartós bentlakásos elhelyezés 
Önköltség: 5 242 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 3 500 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: l 05 OOO Ft/fő/hó. 

8. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (demens betegellátás esetés is) 
Önköltség: 5 764 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 2 678 Ft/fő/nap kerekítve 2 680 Ft/fő/nap 
Intézményi térítési díj: 80 340 Ft/fő/hó. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. március 17. 

Törvényességi szempontból látta: 

azonnal 
Weeber Tibor alpolgármester 
Lajtai Ferencné ügyvezető 
Lajtai Ferencné ügyvezető 

.~eL~ n 
Weeber Tibor 

alpolgármester 



l. sz. melléklet 

KŐBANYAI SZ/V ARV ANY NONPROFIT KFT. 
1108 BUDAPEST, ÚJHEGYI SÉTANY 1-3. 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS SZOLGALTATASI 
ÖNKÖLTSÉGEK 

2011. 



• 

I. Intézményi térítési díj számítása 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 1993. évi III. 
törvény 115. § alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi 
térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti 
költségvetési támogatásának különbözete. 
Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetén szolgáltatásonként kell meghatározni, a 
közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő 
megosztásával. 
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben 
ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani. 
(Az intézményi térítési díj nem azonos a szociális szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő 
személyi térítési dÍjjal.) 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 2911993. (II. 17.) 
Kormányrendelet 3.§ alapján az intézményi térítési díjat 
a) étkeztetés eseténellátási napra, 
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és nappali ellátás esetén ellátási napra, 
d) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni. 

Bentlakásos intézményi ellátás esetén a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési 
díj harmincad része. 

Az intézményi térítési díjat az l és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében a 
kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon, kerekítve kell 
meghatározni. 

Társaságunk a fenti jogszabályi előírások, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. mellékletében megállapított normatív 
állami hozzájárulások figyelembevételével készítette el a 2011. évi szolgáltatási önköltségek 
és intézményi térítési díjak számításait 

II. 2011. évi intézményi térítési díjak és szolgáltatási önköltségek 

J. Étkeztetés helyben fogyasztva, illetve elvitellel: 

Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási 
önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. 

2 



• 

Önköltség= (előző évi közvetlen költségek+ közvetett költségek arányosított része) 
előző évi teljesített étkezési napok száma x ellátottak száma 

Intézményi térítési díj= 2010. évi önköltség Ft/nap/fő- 2011. évi állami normatíva Ft/nap/fő. 

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 6 819 859 Ft. 
Étkezési napok száma: 251. 
Ellátottak száma: 38,43 fő. 

Önköltség: 6 819 859/251/38,43 =707 Ft/fő/nap. 
Állami normatív támogatás: 55 360/251= 221 Ft/fő/nap. 

Intézményi térítési díj: 707-221 =486 Ft kerekítve 485 Ft/fő/nap. 

2. Étkeztetés házhozszállítással: 

Önköltség = (előző évi közvetlen költségek + közvetett költségek arányosított része) 
előző évi teljesített étkezési napok száma x ellátottak száma 

Intézményi térítési díj =201 O. évi önköltség Ft/nap/fő- 2011. évi állami normatíva Ft/nap/fő. 

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 61 806 485 Ft. 
Étkezési napok száma: 251. 
Ellátottak száma: 319,94 fő. 

Önköltség: 61 806 485/251/319,94 =770 Ft/fő/nap. 
Állami normatív támogatás: 55 360/251= 221 Ft/fő/nap. 

Intézményi térítési díj: 770- 221 = 549 Ft kerekítve 550 Ft/fő/nap. 

3. Házi segítségnyújtás 

Az önköltségszámításnál előírt szolgáltatási egység a gondozási óradíj, amely az éves 
munkaórákra jutó összeg. 

Önköltség= (előző évi közvetlen költségek+ közvetett költségek arányosított része) 
Előző évi teljesített gondozási órák 

Intézményi térítési dfj =20 l O. évi önköltség Ft/ óra- 20 ll. évi állami normatíva Ft/ óra. 

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 75 976 707 Ft. 
2010. évi gondozási órák száma: 40 020 

Önköltség: 75 976 707 /40 020 =l 898 Ftlóra. 
Állami normatív támogatás: 166 080/251/8 =83Ft/óra. 

Intézményi térítési díj: l 898 - 83 = l 815 Ftlóra. 
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4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési nem haladhatja meg az egy 
ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy 
ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. 

Önköltség= (előző évi közvetlen költségek+ közvetett költségek arányosított része) 
előző évi ellátatti létszám x szolgáltatási napok száma 

Intézményi térítési díj = 2010. évi önköltség Ft/fő/nap- 2011. évi költségvetési támogatás 
Ft/fő/nap. 

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 7 726 612 Ft. 
Szolgáltatási napok száma: 365. 
Ellátottak száma: 72 fő. 

Önköltség: 7 726 612 l 365 l 72= 294 Ft/fő/nap. 
Költségvetési támogatás: 4 OOO OOO l 365 l l 00 = ll O Ft/fő/nap. 

Intézményi térítési díj: 294 -ll O = 184 kerekítve 185 Ft(fő/nap. 

5. Időskorúak nappali intézményi ellátása 

Nappali ellátás öt idősek klubjában történik. 

Önköltség= (előző évi közvetlen költségek+ arányosított közvetett költségek) 
ellátottak száma x szolgáltatási napok száma 

Intézményi térítési dij = 2010. évi önköltség Ft/fő/nap- 2011. évi állami normatíva Ft/fő/nap. 

5.1. Napközbeni tartózkodást igénybe vevők önköltsége és intézményi téritési dfja: 

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 34 955 510 Ft. 
Szolgáltatási napok száma: 251. 
Ellátottak száma: 115 fő. 

Önköltség: 34 955 510 l 251 l 115 =l 211 Ft(fő/nap. 
Állami normatív támogatás: 88 580 l 251 = 353 Ft/fő/nap. 

Intézményi térítési díj: 1211-353 =858 Ft kerekítve 860 Ft(fő/nap. 

5.2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők önköltsége és intézményi téritési 
díja: 
2010. évi szolgáltatás működési költsége: 69 805 610 Ft. 
Szolgáltatási napok száma: 251. 
Ellátottak száma: 145 fő. 

Önköltség: 69 805 610 l 251 l 145 =l 918 Ft/fő/nap. 
Állami normatív támogatás: 143 940 l 251= 573 Ft/fő/nap. 

Intézményi térítési díj: l 918- 573 = l 345 Ft kerekítve l 345 Ft/fő/nap. 
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6. Időskorúak Gondozóháza-átmeneti elhelyezés 

A Gondozóházban átmeneti ellátást 40 férőhelyen, valamint tartós elhelyezést (Idősek 
Otthona) l O férőhelyen nyújtunk. Mindkét esetben az egy ellátottra jutó napi önköltség került 
meghatározásra. 

Önköltség= (előző évi közvetlen költségek+ arányosított közvetett költségek) 
ellátottak száma x szolgáltatási napok száma 

Intézményi térítési díj= 2010. évi önköltség Ft/fő/nap- 2011. évi állami normatíva Ft/fő/nap. 

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 73 369 910 Ft 
Szolgáltatási napok száma: 365. 
Ellátottak száma: 38,35 fő 

Önköltség: 73 369 910 l 365 l 38,35 =5 242 Ft/fő/nap. 
Állami normatív támogatás: 635 650 l 365= l 742 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: 5 242 -1742 =3 500 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: l 05 OOO Ft/fő/hó. 

7. Időskorúak Gondozóháza-tartós elhelyezés 

Önköltség= (előző évi közvetlen költségek+ arányosított közvetett költségek) 
ellátottak száma x szolgáltatási napok száma 

Intézményi térítési díj =201 O. évi önköltség Ft/fő/nap- 2011. évi állami normatíva Ft/fő/nap. 

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 17 066 904 Ft. 
Szolgáltatási napok száma: 365. 
Ellátottak száma: 8,92 fő. 

Önköltség: 17 066 904 l 365 l 8,92 = 5 242 Ft/fő/nap. 
Állami normatív támogatás: 635 650 l 365 = l 742 Ft/fő/nap. 

Intézményi térítési díj: 5 242- l 742= 3 500 Ft/fő/nap. 
Intézményi térítési díj: l 05 OOO Ft/fő/hó. 

8. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona 

Önköltség= (előző évi közvetlen költségek+ arányosított közvetett költségek) 
ellátottak száma x szolgáltatási napok száma 

2010. évi szolgáltatás működési költsége: 180 255 716 Ft. 
Szolgáltatási napok száma: 365. 
Ellátottak száma: 85,66 fő. 

Önköltség: 180 225 716 l 365 l 85,66 =5 764 Ft/fő/nap. 

Állami normatív támogatás (201 0 évi): 309 350 l 365= 848 Ft/fő/nap. 
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Számított intézményi térítési díj: 5764-848 =4 916 Ft kerekítve 4 915 Ft/fő/nap. 
Számított intézményi térítési díj: 14 7 450 Ft/fő/hó. 

Demens ellátás: 

Állami normatív támogatás (201 0 évi): 710 650 l 365= l 947 Ft/fő/nap. 
Számított intézményi térítési díj: 5 764- l 94 7 = 3 817 Ft kerekítve 3 815 Ft/fő/nap. 
Számított intézményi térítési díj: 114 450 Ft/fő/hó. 

A Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 200/2010. (II. 15.) határozattal 
egységesen állapította meg az emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona intézményi 
térítési díjának számítási módját. 

200/2010 (11.15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az emeltszintű 
elhelyezést biztosító Idősek Otthonában fizetendő térítési díjat az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
- 20 l O. március l-jétől a fizetendő intézményi térítési díj maximális összege 78.000.
Ft/fő/hó, mely nem lehet több, mint a szolgáltatást igénybe vevő nyugellátásának 80%-a -
minimális összege 55.000.- Ft/fő/hó. 

- 2011. évtől minden év január l-jétől a térítési díjak emelésének mértéke megegyezik a 
nyugdíjak évenkénti emelése méctékének 80%-ával. Az éves hatályos költségvetési 
törvényben meghatározott mértékű nyugdíjemelések alapulvételével (évente egy ízben)." 

A hatályos költségvetési törvényben meghatározott nyugdíjemelés mértéke 2011 évre 3,8%, 
az intézményi térítési díj emelésének mértéke 3%, ez alapján számítva: 

Intézményi térítési díj: 80 340 Ft(főlhó. 
Intézményi térítési díj: 2 678 Ft/fő/nap kerekítve 2 680 Ft(fő/nap 

Budapest, 20 ll. február 22. 
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