Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője

482. számú előterjesztés

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
I. Tartalmi összefoglaló
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításáról szóló 131/2016. (IV. 21.)
KÖKT határozatával döntött arról, hogy bevezeti és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató
Központ (a továbbiakban: Bárka) útján biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatást a kerületünkben.
Az Önkormányzat versenyeztetési eljárást írt ki a „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatás biztosítása a Budapest Főváros X. kerületi lakosok részére" tárgyban. A felhívásra
egy érvényes pályázat érkezett, a szerződés megkötése folyamatban van. A szerződés alapján a
Body Guard Hungary Kft. 40 darab jelzőrendszeres készüléket és heti 7 napon keresztül napi 24
órás szolgáltatást biztosít 3 éves időtartamra, melynek keretében
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen haladéktalanul
megjelenik,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali
intézkedéseket megteszi, valamint
e) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 92. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) szabályozza az Önkormányzat által biztosított szociális
alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és szakosított szociális ellátások formáit, az egyes
ellátásokra vonatkozó szabályokat és az intézményi térítési díjakat. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás ellátási forma bevezetéséhez a Rendelet módosítása szükséges.
A javasolt módosítás szerint az Önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatások
kiegészülnek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, melyet az Önkormányzat a Bárka útján
biztosít. A Rendelet 1. mellékletében meghatározásra kerül az ellátás intézményi térítési díja.
Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, mely nem haladhatja meg a
szolgáltatási önköltséget. Előző évi tényadat hiányában a jövőre vonatkozó éves tervadat vehető
figyelembe.
Az Szt. 116. § (1) bekezdése alapján a szociális szolgáltatás személyi térítési díjának
megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét ke11

figyelembe venni. A (3) bekezdés alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a
személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 2%-át.
Javasolom, hogy az Önkormányzat a szolgáltatás intézményi térítési díját a személyi térítési díjjal
azonos mértékben határozza meg, tehát legfeljebb a jövedelem 2%-ában. Az arányosság elvét
figyelembe véve további differenciálást javasolok akként, hogy az alacsonyabb jövedelemmel
rendelkezők esetén a szolgáltatás igénybevétele térítésmentes legyen, és csak a magasabb
jövedelemmel rendelkezők esetén érje el a jövedelem 2%-át. 75 001 Ft feletti jövedelem esetén a
térítési díj mértéke fokozatosan emelkedik a jövedelem l %-áról 2%-ra.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját az alábbi táblázat mutatja be.
Egy

főre

jutó nettó
jövedelem
{Ftlhó)
1-75 OOO
75 001-85 500
85 501-99 750
99 751-114 OOO
114 001-128 250
128 251-142 500
142 501-156 750
156 751-171 OOO
171 001-

Díj
{Ftlhó)

o
750 (1%)
855 (l%)
l 200 (1,2%)
l 370 (1,2%)
l 925 (1,5%)
2 140 (1,5%)
2 820 (1,8%)
3 420 (2%)

II. Hatásvizsgálat

A Képviselő-testület mérlegelési jogköre, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatást milyen feltételek fennállása esetén, milyen módon biztosítja. A szolgáltatás
bevezetésével az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy minél több - többnyire egyedül élő idős ember maradhasson a saját otthonában a megszakott környezetében úgy, hogy közben a
jelzőrendszer biztonságot nyújt számára.
által fizetendő térítési díj nem jelentős, a térítési díj jövedelemkategóriák szerint
megállapítása figyelembe veszi a szolgáltatást igénylők anyagi helyzetét, és csak a
kiemelkedően magas jövedelem esetén éri el a jogszabályi maximumot.

Az

igénybevevő

történő

Az ellátás költsége a szerződéstervezet alapján 40 készülékre évente 2 664 OOO Ft, így a
szolgáltatás egy főre eső önköltsége (ami az intézményi térítési díj jogszabályi maximuma)
66 600 Ft. Átlagosan 80 OOO Ft összegű jövedelem alapján a jövedelem l %-a (750 Ft/hó)
mértékű személyi térítési díjjal számolva egy igénybevevő által fizetendő díj évente 9000 Ft, ami
jóval alatta marad a szolgáltatás önköltségének, tehát a jogszabályi előírásnak megfelel. 40 főre
összesen 360 OOO Ft a várható éves átlagos bevétel, a különbözetet az Önkormányzat biztosítja.
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III. A végrehajtás feltételei

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítására az Önkormányzat és a Bárka,
valamint a szolgáltató keretszerződést köt.
A jogosultsági feltételeket, illetve a szociális rászorultságot az Szt. 65. §-a határozza meg. A
szociális rászorultság vizsgálatához benyújtandó dokumentumokat a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 911999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 22. §-a
határozza meg.
Az igényeket a Bárka házi segítségnyújtást szervező munkatársainál lehet jelezni. A Bárka
vizsgálja az igénylő szociális rászorultságát, megállapodást köt az igénylővel, és megszervezi a
feladatellátást a szolgáltató közreműködésével. A személyi térítési díjat az ellátott a Bárka részére
fizeti meg. A szolgáltató biztosítja a jelzőrendszeres készüléket, a diszpécserszolgálatot és a
vonuló szolgálatot.
A szolgáltatás nyújtásához központi költségvetési támogatás nem jár. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatás biztosításának fedezetét a Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosításáról szóló 131/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával biztosította. Az
ellátás költségét a következő években is tervezni és biztosítani kell az Önkormányzat
költségvetésében.

IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l.
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a szociális ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.
Budapest, 2016. szeptember" 1~~,
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l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2016. (... ... )önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete aszociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §(l) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés ll a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: R.) 7. § (l) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Szociális alapszolgáltatás)
"c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,".

2.§
Az R. l. melléklete helyébe az l. melléklet lép.

3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző
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l. melléklet a .. .12016. (. .... .) önkormányzati rendelethez

l. melléklet a 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

l. Aszociális étkeztetés intézményi térítési díja
A
Egy

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

főre jutó

nettó
jövedelem
(Ft/hó)
1-31 350
31351-34 200
34 201-37 050
37051-39 900
39 901-42 750
42 751-45 600
45 601-48 450
48451-51 300
51 301-54 150
54151-57 OOO
57 001-59 850
59 851-71 250
71 251-85 500
85 501-99 750
99 7 5 1-1 !4 OOO
114001-128250
128 251-142 500
142 501-156 750
156 751-171 OOO
171 001-

B

Díj*
(Ft/nap)

o
50
80
110
130
160
180
210
220
240
250
260
280
300
320
340
360
380
400
420

*A házhozszállítás díja lakásonként 30Ft/nap.
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2. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
A
jutó nettó
jövedelem
(Ft/hó)
1-31 350
31 351-34 200
34 201-37 050
37051-39 900
39 901-42 750
42751-45 600
45 601-48 450
48451-51 300
51 301-54 150
54151-57 OOO
57 001-59 850
59 851-71 250
71 251-85 500
85 501-99 750
99 7 51-114 OOO
114 001-128 250
128 251-142 500
142 501-156 750
156 751-171 OOO
171 001-

Egy
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

főre

B

Díj
(Ft/ óra)

o
60
70
80
100
130
180
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
A
Egy
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

főre

jutó nettó
jövedelem
(Ftlhó)
1-75 OOO
75 001-85 500
85 501-99 750
99 751-114 OOO
114 001-128 250
128 251-142 500
142 501-156 750
156 751-171 OOO
171 001-

B
Díj
(Ft/hó)

o
750
855
l 200
l 370
l 925
2 140
2 820
3 420
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4. A

bölcsődei

gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

4.1. A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (Ft/nap):
a)
b)
c)
d)
e)

a reggeli esetében 84 Ft,
a tízórai esetében 39 Ft,
az ebéd esetében 256 Ft,
az uzsonna esetében 61 Ft,
a napi étkezés összesen 440 Ft.

4.2. A bölcsődei reformétkeztetés intézményi térítési díja (Ft/nap):
a)
b)
c)
d)
e)

a reggeli esetében 99 Ft,
a tízórai esetében 44 Ft,
az ebéd esetében 272 Ft,
az uzsonna esetében 59 Ft,
a napi étkezés összesen 4 74 Ft.

5. A gyermekek átmeneti otthonának intézményi térítési díja
B

A
l.

2.
3.
4.

Egy

főre jutó

nettó jövedelem
(Ft/hó)

O Ft-tól NY**-ig
NY+ l Ft-tól NY 200%-áig
NY 200%-a felett

A térítési díj havi összege
a térítésre kötelezett havi
nettó jövedelmének
arányában
3%
8%
15%

**NY= az öregségi nyugdíj legkisebb összege

6. A

bölcsődei kiegészítő

szolgáltatások díja

6.1. A bölcsődei kiegészítő szolgáltatások díja (Ft/óra, minden megkezdett óra esetén):
a) időszakos gyermekfelügyelet esetében 400 Ft,
b) játszócsoport esetében 400 Ft,
c) sóbarlang-szolgáltatás esetében 240 Ft.
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INDOKOLÁS

Az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatásokat a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)
határozza meg. Az Önkormányzat új szolgáltatásként bevezeti a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, ezért szükséges a rendelet módosítása.
A módosítás tartalmazza a szolgáltatás intézményi térítési díját. Az intézményi térítési díj jóval
a tervezett szolgáltatási önköltség egy főre eső összege alatt marad. A szolgáltatást az
Önkormányzat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ útján biztosítja.
Az l. § a szociális alapszolgáltatások körét bővíti az új szolgáltatással.
A 2. § a rendelet mellékletének módosításával 171 OOO Ft egy főre jutó jövedelemtől a
személyi térítési díj mértékével megegyező összegben határozza meg az intézményi térítési
díjat, ez alatt sávosan alacsonyabb mértékben. 75 001 Ft feletti jövedelem esetén az intézményi
térítési díj mértéke a jövedelem csökkenésével fokozatosan csökken a jövedelem 2%-áról l%ra. 75 OOO Ft jövedelem alatt a szolgáltatás nyújtása ingyenes. A differenciálás további
kedvezményt biztosít az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők részére.
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