
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére 

Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 312015. (1106.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására. 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szociális törvény) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 
312015. (116.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzbeli és a természetben 
nyújtható ellátások körét. 

2015. március l-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek 
részére települési támogatást nyújt helyi szociális rendeletében szabályozott keretek között, 
saját költségvetésének terhére. A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső 
jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28. 5 00,
Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát. 

A 312015. (II. 6.) számú önkormányzati rendeletünk szabályozza azokat a feltételeket, melyek 
fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt. 

A rendeleti szabályozás felülvizsgálata során a pontosításra. illetve kiegészítésre kerültek a 
rendelet kérelem benyújtására, illetve részletfizetés elrendelésére vonatkozó szabályok. A 
közköltségen eltemetett személy hozzátartozóját érintő fizetési kötelezettség megállapításánál 
részletfizetés szabályozására teszek javaslatot. 

Az elmúlt évben módosításra kerültek a Szociális törvény házi segítségnyújtásra vonatkozó 
egyes rendelkezései, amelyek szükségessé tették a jelenlegi rendeleti szabályozás egyes 
rendelkezéseinek korrekcióját. 

Bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díj 

Az 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás 
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj szabályaira 
vonatkozó rendelkezéseket. 
A jogszabály lehetővé teszi a bölcsődékben a gondozási térítési díj bevezetését az étkezési 
térítési díjon felül. A fenntartó megállapítja az intézményi térítési díjat, ami a szolgáltatási 
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. 
A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a 
továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekvédelmi törvény 150.§-ban foglaltak 
szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 
tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Figyelembe véve az ellátások térítési díját megfizető 
személyek teherbíró képességét, lehetőség van ugyanakkor arra is, hogy a fenntartó az 
intézményi térítési díjat a jogszabály szerint számított és dokumentált összegnél alacsonyabb 
összegben állapítsa meg. 
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Az intézményvezető a rendeleti szabályozás figyelembe vételével konkrét összegben kell, hogy 
meghatározza az egyes ellátottak után fizetendő személyi térítési díjat, melyet írásban 
közölnie kell a megfizetésre kötelezettel, a gyermekek napközbeni ellátása esetén még az 
ellátás igénybevételét megelőzően. 

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS 

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (Palotakert 17.) 
telephelye: Mézeskalács Ház (Premontrei u. 8.) 

Önkormányzati működési költség 
Ebből normatíva támogatás 
Különbözet 
Férőhely 

Osztószám 
önköltség/fő/nap 

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth L u. 5-7.) 

Önkormányzati míf ködési költség 
Ebből normatíva támogatás 
Különbözet 
Férőhely 

Osztószám 
önköltség/fő/nap 

116.495.000 Ft 
47.981.000 Ft 
68.514.000 Ft 

130/ő 
230 nap 

2.291 Ft 

45.572.000 Ft 
17. 890. OOO Ft 
2 7. 682. OOO Ft 

45/ő 
230 nap 
2.675 Ft 

Az bölcsődei gondozási díj fizetésének tapasztalati alapján javaslom, hogy az alábbi táblázat 
szerint kerüljön meghatározva a jövedelem szerinti fizetési kötelezettség az előző évi 
gondozási díjnak megfelelően. 

Bölcsődei g_ondozásért fl.zetendő térítési díi 

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde(Palotakert 17.) 
telephelye:Mézeskalács Ház (Premontrei u.8.) 

dokumentált térítési díj: 2.291 ftlnap/fő 

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth L. u.5-7.) 

dokumentált térítési d(i : 2.675/tlnap!fő 

A Bölcsődékben iövedelemvi'!t!_g_álat alall.ián {lzetendő g_ondozási díi: 

Egy főre eső Napi térítési díj Havi térítési díj 
jövedelem/ Ft 

a.)39.900 -57.000 lOOFt/nap 2.100 Ft 

b.)57.001-99. 750 
(ÖNY 2 x) 150Ft/nap 3.150Ft 

c.)99. 751-128-
250 (ÖNY 4x) 250Ft/nap 5.250 Ft 

d.)128.251 -
(ÖNY 5x) 300Ft/nap 6.300 Ft 
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A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény által alkalmazott térítési díjakra vonatkozóan jelen 
előterjesztésben teszek javaslatot az alábbiakban megjelölt jogszabályi rendelkezések 
figyelembe vételével. 

Az 1993. évi 111 törvény 115.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az intézményi 
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj 
meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. Az 
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. 

Az intézményi térítési díj az integrált feladat ellátása miatt, szolgáltatásonként lett 
meghatározva, az önköltség számítása során a közös költségelemek a szolgáltatásonkénti 
közvetlen költségek arányos felosztásával történt. 

A 2911993. (1117.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésének rendelkezése szerint a személyi 
térítési díjat a 2008. évi III. törvény 2 §-ának megfelelő módon kerekítve kell megállapítani. 

Ebéd házhoz szállítása 
A szállítási költség önköltsége: 237,- Ft/szállítási hely/nap, kerekítve 235,- Ft/szállítási 
hely/nap. 

Javaslatom 2017. április 01-jétől, a szállítási térítési díj változásra: 

2016. év április l-jétől: 
200,- Ft/alkalom 

2017. április l-jétől: 
220,-Ft/alkalom 

Javaslom továbbá, hogy az a személy, akinek a jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 150%-a alatt van, fenntartói döntés alapján mentesüljön a szállítási 
költség megfizetése alól is. 

Szociális étkeztetés 

Szolgáltatás önköltsége: 618,- Ft/nap 
Az intézményi térítési díj összege nem lehet több 618,- Ft/adagnál. 

Javaslatom 2017. április 01-jétől a térítési díj változásra: 

2016. április l-jétől: 
- Szállítással a lakáson történő étkeztetés térítési 
díja:* 665,- Ft/adag, 
- Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért 
fizetendő személyi térítési díj: 465,- Ft/adag. 

2017. április l-jétől: 
- Szállítással a lakáson történő étkeztetés térítési 
díja:** 685,- Ft/adag, 
- Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért 
fizetendő személyi térítési dij: 465,- Ft/adag. 

*Megjegyzés: a szállítással a lakáson történő étkeztetés térítési díja: 465,- Ft/adag+ 200,- Ft 
száll. ktg. = 665, - Ft. 
**Megjegyzés: a szállítással a lakáson történő étkeztetés térítési díja: 465 Ft/adag+ 220, - Ft 
száll. ktg. = 685 Ft. 
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Az étkeztetést igénybe vevők többsége részére, az ebédet házhoz kell szállítanunk. Ezért az 
ellátottakat az étkezési térítési díj megfizetése mellett, a szállítási díj megfizetése is terhelni 
fogja. A szállítási költség mellett, a javasolt étkezési intézményi térítési díj a szolgáltatást 
igénybe vevők részéről, még megfizethető összeg. 
Az öregségi nyugdíjminimum alapján számolt sávok táblázatát, a szociális étkeztetéssel 
kapcsolatosan, a 2015. évben és 2016. év elején szolgáltatást igénybevevők 
jövedelemvizsgálatához viszonyítva készítettük el. 

Házi gondozás-segítségnyújtás 
A házi gondozás-segítségnyújtás önköltségének óradíja: 741,- Ft/óra 
Az intézményi térítési díj ez esetben nem haladhatja meg az: 740.- Ft-ot. 
I<fvaslatom 2017. április 01-jétől, a gondozási óradíj változásra: 

2016. április l-jétől: 2017. április l-jétől: 
Gondozás és segítés óradíj: 555,- Ft/óra Gondozás és segítés óradíj: 600,- Ft/óra 

Indoklás: A házi segítségnyújtás a) a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási 
segítségnyújtás, b) a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet 
biztosít. Ellátottaink jellemzően egyszerre gondozást és segítést is igényelnek, ezért gondoltuk, 
hogy egységes legyen az óradíj mindkét szolgáltatásra vonatkozóan. 

Az öregségi nyugdíjminimum alapján számolt sávok táblázatát, a házi segítségnyújtással 
kapcsolatosan, (1. melléklet) a 2015. évben és 2016. év elején szolgáltatást igénybevevők 
jövedelemvizsgálatához viszonyítva készítettük el. 

Idősek Klubja 

A) A csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők térítési díja (étkezés nélküli ellátás): 
Idősek Klubja napi önköltsége: 3.969,- Ft/ nap/fő (önköltség étkezés nélkül) 
Az intézményi térítési díj a 3.969,- Ft-ot nem haladhatja meg naponta. 
B) A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők térítési díja: 
Étkezési díj meghatározása: 

A térítési díjat ugyanúgy kell meghatározni, mint a szociális étkeztetés esetén, mivel 
a klubban étkezők is szociális étkeztetésben részesülnek! 
Étkeztetés önköltsége: 618, - Ft/ nap/ fő 

Swlgáltatás önköltsége: 3. 969, - Ft/fő+ 618, - Ft/fő= 4.587,- Ft/fő/nap (napközbeni 
tartózkodás +étkeztetés) 
A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők intézményi térítési díja 4. 587, - Ft-ot 
nem haladhatja meg naponta. 
Javaslat 2017. április 01-jétől, a térítési díj változásra: 

2016. április l-jétől: 
-Szociális étkeztetést és időskorúak nappali 
ellátását együttesen igénybevevők esetén 720,- Ft. 
- Időskorúak nappali ellátását igénybevevők 
esetén:255,- Ft igénybevételi díj 
/du bszolgáltatásokért ( étk. nélkül). 

2017. április l-jétől: 
- Szociális étkeztetést és időskorúak nappali ellátását 
együttesen igénybevevők esetén: 7 45, - Ft. 
- Időskorúak nappali ellátását igénybevevők esetén 
280,- Ft igénybevételi díj klubszolgáltatásokért 
(étk.nélkül). 

5 



Az Idősek Klubja térítési díjának indoklása: 
A nappali ellátásra 2911993 Il 17. korm. rendelet 15. §-a alapján továbbra is kétféle térítési 
díjat kell megállapítani: 

• egyrészt, térítési díjat kell megállapítani azon esetekre, amikor a klubbot csak 
napközbeni tartózkodásra veszik igénybe, illetve 

• amikor a napközbeni tartózkodás mellett, az étkezést is igénybe veszik. 

2017. évben az Idősek Klubja intézményi térítési díjának megállapításánál abból indultunk ki, 
hogy az ellátást igénybe vevők nem tudnák megfizetni a teljes összegű intézményi térítési díjat. 
Az öregségi nyugdíjminimum alapján számolt sávok táblázatát, a idősek klubjával 
kapcsolatosan, (1. melléklet) a 2015. évben és 2016. év elején szolgáltatást igénybevevők 
jövedelemvizsgálatához viszonyítva készítettük el. 

Fogyatékosok Napközi Otthona 

A fogyatékosok napközi otthonában a szolgáltatást igénybe vevők térítési díját a 1993. évi III. 
törvény 4. §-a, a 2911993. (1117) Korm. rendelet 15.§-a, és a 1997 évi XXXI. törvény (Gyvt) 
146.§-151.§-a alapján kell meghatározni. 

A törvény a térítési díj megállapításánál kiemelt hangsúlyt helyez a „fogyatékos gyermek" 
fogalmának meghatározására, és ennek alapján korcsoportonként rendelkezik a térítési díj 
megállapításának módjáról. 
Az 1993. évi IIl törvény 4. §-a alapjánfogyatékos gyermek az a személy, aki korhatárra való 
tekintet nélkül tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 

A 2911993 Il 17. korm. rendelet 15.§ 5. bekezdése alapján: a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény gyermekétkeztetésért (lásd 5.1.1) 
fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a fogyatékos gyermekek 
számára nappali ellátást nyújtó fogyatékosok nappali intézményében nyújtott étkeztetésre. 

A 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 151 §-a alapján: gyermekétkeztetés esetén az intézményi 
térítési díj alapja az élelmezés (áfával növelt) nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 
összege. 
Ha a fogyatékossági állapot a 25. életév betöltését követően alakult ki, a 2911993. II.17. korm. 
rendelet előírását kell alkalmazni. 
Ennek alapján a fogyatékosok napközi otthona ellátási formánál meg kell határozni: 

a napközbeni tartózkodást igénybevevők (lásd 5.1. 2) és 
a napközbeni tartózkodás mellett, az étkezést is igénybe vevők térítési díját (lásd 

5.1.3) 
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A nappali ellátást igénybevevó'k térítési díja 

5.1.1. Fogyatékos gyermekek részére étkezési térítési díj megállapítása 

Ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés esetén az önköltség és intézményi térítési díj 
meghatározása: 

A Gyvt. 151.§ 5. bekezdése alapján (A pontban) ingyenes étkezést, (B pontban) 50%-os 
térítési dfj-kedvezményt biztosít. 

FNO 1 napi költsége: 26. 779.803 Ft/251nap=106.692 Ft/nap. 
FNO napi önköltsége: 106. 692Ft/nap114 ellátott= 7. 621,- Ft/ nap/fő. 

Gyennekétkeztetésben részesülők önköltsége 2 órára vetítve (üzemeltetési költségek): 7. 621 
Ft/nap/fő/ 8óra * 2 óra= 1.906,- Ft/2óra/fő. 

+ Nversanyagnorma: 436 Ft/adag 

Szolgáltatás önköltsége: 2.341,- Ft 
Intézményi térítési díj maximális összege:2.341,- Ft 

Az intézményi térítési díj az 2.340 Ft-ot nem haladhatja meg naponta az ingyenes vagy 
kedvezményes gyermekétkeztetést igénybevevők esetében (50% és 100 % normatív 
kedvezmény). 

A) A normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben igénybe !1:!ll!1 
vevő 3-14 év közötti fogyatékossággal éló'k térítési díja: 

Nyersanyagnorma ebéd esetén: 
- kedvezmény (100%) 

étkezés után fizetendő térítési díj: 

436 Ft/adag 
- 436 Ft/adag 

0 Ft/adag 

A Gyvt. 151. §-a alapján a 3-14 év közötti fogyatékos gyermekek étkeztetése esetén az 
intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani, amennyiben a normatív 
kedvezményt más jogcímen nem veszik igénybe. 

B) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése előtt is 
fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen nem veszi igénybe: 

Nyersanyagnorma ebéd esetén: 
- kedvezmény (50%) 

étkezés után fizetendő térítési díj: 

436 Ft/adag (intézményi térítési díj) 
-218 Ft/adag 
218 Ft/adag, (kerekítve: 220,-Ft/adag) 

A Gyvt. 151. §-a alapján a 14 év feletti fogyatékos gyermekek étkeztetése esetén -
amennyiben a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése előtt is fennállt - az 
intézményi térítési díj 5 0%-át kedvezményként kell biztosítani, amennyiben a normatív 
kedvezményt más jogcímen nem veszik igénybe. 
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C) A normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben igénybe vevő 3-
14 év közötti fogyatékossággal éló'k térítési díja: 

Nyersanyagnorma ebéd esetén: 
- kedvezmény (0%) 

étkezés után fizetendő térítési díj: 

436 Ft/adag 
- 0 Ft/adag 

436,- Ft/adag 

D) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése előtt is 
fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen igénybe veszi: 

Nyersanyagnorma ebéd esetén: 436 Ft/adag (intézményi térítési díj) 
- kedvezmény (0 %) 0 Ft/adag 
étkezés után fizetendő térítési díj: 436 Ft/adag 

5.1.2 A csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők térítési díja (étkezés nélküli ellátás) és a 
gyermekek napközbeni ellátása esetén fizetendő térítési díj meghatározása 

FNO napi önköltsége: 95.699 Ft/nap/ 14 ellátott= 6.836,- Ft/ nap/fő (kerekítve: 6.835,
Ft/nap/fő) 

Az intézményi térítési díj a 6.835,-Ft-ot nem haladhatja meg naponta a napközbeni 
tartózkodást igénybevevők (étkezés nélküli ellátás) esetében. 

5.1.3. A 25. életév betöltését követően kialakult fogyatékossági állapot esetén a napközbeni 
tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők térítési díj megállapítása 

Az intézményi térítési díj a 7.272,- Ft-ot (kerekítve:7.270,-F) nem haladhatja meg naponta a 
napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében. 

Javaslatom a térítési díj változásra: 

2016. évben: 
5.11. Fogyatékos gyermekek étkezési térítési díja: 
A) A normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben 

igénybe nem vevő 3-14 év közötti fogyatékossággal élők étk. térítési díja: 
OFt 

B) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése 
előtt is fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen nem veszi igénybe (étk. díj): 
210Ft 

C) A normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben 
igénybe vevő 3-14 év közötti fogyatékossággal élők étk. térítési díja: 

425 Ft 
D) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése 

előtt is fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen igénybe veszi (étk. díj): 
425 Ft 

5.1.2 Napközbeni ellátást igénybevevő térítési díja: 
+205 Ft 

(kivéve: 5.1.3 esetben, mivel a tér. díj már tartalmazza a napközbeni ellátás összegét) 
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5.1.3. pontban: 
A 25. életév betöltését követően kialakult fogyatékossági állapot esetén 
az étkezési és napközbeni tartózkodási térítési díj: 630 Ft 

2017. évben: 
5.11. Fogyatékos gyermekek étkezési térítési díja: 
A) A normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben 

igénybe nem vevő 3-14 év közötti fogyatékossággal élők étk. térítési díja: 
OFt 

B) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése 
előtt is fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen nem veszi igénybe (étk. díj): 
220Ft 

C) A normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben 
igénybe vevő 3-14 év közötti fogyatékossággal élők étk. térítési díja: 

435 Ft 
D) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése 

előtt is fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen igénybe veszi (étk. díj): 
435Ft 

5.1.2 Napközbeni ellátást igénybevevő térítési díja: 
+220 Ft 

(kivéve: 5.1.3 esetben, mivel a tér. díj már tartalmazza a napközbeni ellátás összegét) 
5.1.3. pontban: 

A 25. életév betöltését követően kialakult fogyatékossági állapot esetén 
az étkezési és napközbeni tartózkodási térítési díj: 

655 Ft 

Indoklás: 
Az öregségi nyugdíjminimum alapján számolt sávok táblázatát, a Nefelejcs Napközi 
Otthonnal kapcsolatosan a 2015. évben és 2016. év elején szolgáltatást igénybevevők 

jövedelemvizsgálatához viszonyítva készítettük el. 
Idősek Otthona, Gondozóház ellátottak 

6.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó swciális intézményeiben ellátottak 
térítési díjának meghatározása 

Az ellátás önköltsége étkezéssel: 7.023,-Ft (kerekítve: 7.025,-FT) 

Az intézményi térítési díj a napi 7. 025,- Ft-ot nem haladhatja meg naponta. 

Javaslatom 2017. április 01-jétó1, a térítési díj változásra: 

2016. április l-jétől: 
intézményi térítési díj havi: 96. OOO Ft 

napi: 3.200 Ft 

2017. április l-jétől: 
intézményi térítési díj havi: 96. OOO Ft 

napi: 3.200 Ft 

Indoklás: 2016-ban a napi ellátás önköltsége étkezéssel együtt: 6. 630,- Ft volt. Az idei év 
7. 025,- Ft-ban megállapított önköltségéhez viszonyítva minimális az emelkedés. Az 
ellátottainkjövedelmi helyzete nem teszi lehetővé a magasabb térítési díj megfizetését. 
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Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díja 

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat által alkalmazott térítési díj az 1993. 
évi 111 törvény, valamint a 2911993. (1117.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló Kormányrendelet alapján került megállapításra. 

Önköltségszámítás 

Hajléktalanok Átmeneti 
Szállása Szociális étkeztetés 

Cof o~ 107013 107051 
Szakfeladat 879033-1 889921-1 
Törvény szerinti illetmények 10 648 400 3 027 OOO 
Készenléti ügyelet 1 200 OOO 
Béren kívüli juttatás 480 OOO 192 OOO 
Költségtérítés, útiköltség 280 140 

Munkaadói járulék 2 669 OOO 665 OOO 
Szakmai anyag 87 OOO 24 OOO 
Üzemeltetési anyag 658 OOO 211 OOO 
lnfomatikai szolgáltatások igénybevétele 49 OOO 16 OOO 
Ezyéb kommunikációs szol>.;áltatások 341 OOO 109 OOO 
Közüzemi díjak 1 575 OOO 504 OOO 

Vásárolt élelmezés 1 697 OOO 

Bérleti- és lízingdíjak 1 363 OOO 436 OOO 
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 39 OOO 13 OOO 
Ezyéb szolgáltatások előirányzata 781 OOO 250 OOO 
áfa 1 929 OOO 616 OOO 
Beruházás, felújítás 476 OOO 152 OOO 

Összesen: 22 575 540 7 912 OOO 
Létszám: (fő) 28 8 
Napok száma 365 252 
Havi intézményi térítési díj 66269 117 738 
Napi Intézményi térítési díj 2 209 3 925 

Hajléktalanok átmeneti szállása :engedélyezett létszám: 28 fő 
normatíva 468.350 Ft/ fől év, napi: 2.209 Ft ( 365 napra) 

Javasolt személyi térítési díj megállapítása: 

Személyi térítési díj Öregségi nyugdíjminimum 80%-a (22.800,- Ft) 
!-----· 

150% - -tói 1 2áo% - -~6/ ___ r 100%-150% -ig 300% - tói 
200%-ig 1 3 00%-ig l, 

~---~-- - --~-,-------~----~-----~-------- --- -

22.801,- Ft- 34.201,- Ft tói - 45. 601, -Ft-tól- 68.401,- Ft -tál 
34.200,- Ft-ig 45. 600, - Ft-ig 68.400,- Ft-ig 

Térítési díj összege 340,-Ft 420,-Ft 500,-Ft 660,-Ft 

10 

.. 



Étkeztetés keretében a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban azoknak 
a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, 
akik a Hajléktalanok Átmeneti Szállását, Éjjeli menedékhelyét, Nappali melegedő 
szolgáltatásait igénybe veszik. 

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat Hajléktalanok Átmeneti Szállását, Éjjeli 
menedékhelyét, Nappali melegedőt igénybe vevő személy részére az étkezést térítésmentesen 
biztosítja. 
A Nappali melegedőt azok a lakók veszik igénybe, akik az Átmeneti szálláson laknak, vagy az 
Éjjeli menedékhelyet veszik igénybe, segélyből élnek, nyugdíjasok, nincs munkájuk. A nappalt 
a melegedőben töltik, ezen szolgáltatás keretében étkeznek. 
A Nappali melegedő keretében 20 fő veszi igénybe az étkezést. A Nappali melegedő 
szolgáltatása térítésmentes, így az étkezésre sem lehet térítési díjat szedni. 
Szociális étkeztetés keretében azok a lakók étkeznek, akik az Átmeneti szálláson vagy az Éjjeli 
menedékhelyen tartózkodnak, de munkahellyel rendelkeznek, napközben dolgoznak. Átlagosan 
5-10 fő veszi igénybe naponta. 

Önkormányzatunk az elmúlt években is térítésmentesen biztosította az étkezést a szállón lakók 
részére. Bár az étkeztetés kiadásai megemelkedtek (bérlemény, vásárolt élelmezés), mégis 
javaslom 2016.évben is a térítésmentes étkezés biztosítását. Az intézményben főzőkonyha nem 
működik, 2015. évtől a hétköznapi meleg ebéd a Kalória Kft. -tői kerül beszerzésre, szombatra 
konzervet osztunk, vasárnap nincs meleg étkezés. 

A lakók jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a térítési díj megemelést, emiatt az Átmeneti 
szállás térítési díjának szinten tartását tartom indokoltnak. 

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Központ által alkalmazott térítési díjakat jelen rendelet 2. melléklete 
tartalmazza, amelyet a fenti számítás alapján javaslom meghatározni 

A fentie/a~e tekintettel a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a módosított rendelet 
tervezetet, és kérem az abban foglaltak elfogadását. 

Gödöllő, 2017. március „ " 
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Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
........ .. ./2017. (. ...... ) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 312015.(11.6.)számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásola~ól szóló 
1993. évi 111 törvény 132.§ (4) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXl törvény 131.§-ában kapott felhatalmazás valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. 111bekezdés8. és 
8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§. (1) A szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásola~ól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjala~ól szóló 312015. (116.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (9) bekezdés e. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ e.) 18. életévét betöltött kérelmező/hozzátartozó tanulói, hallgatói jogviszonya 
iskolalátogatási igazolással igazolandó, " 

(2) A rendelet 2. §. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (10) A szociális ellátások megtérítése esetén a szociális törvény 17. §-ában foglaltak 
szerint kell eljárni. Amennyiben a visszafizetendő összeg meghaladja az ellátásban részesülő 
jövedelmének 50 %-át, kérelmére legfeljebb 12 hónapra részletfizetés engedélyezhető, illetve 
elengedhető, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át egyedülálló esetén a 200 %-át és 
vagyonnal nem rendelkezik." 

(3) A rendelet 2. §. (16) bekezdés e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ c.) akinek életvitele, életkörülményei, továbbá lakóhelyén elvégzett környezettanulmány 
alapján megszerzett információk arra utalnak, hogy önmaga és családja megélhetése 
rendkívüli települési támogatás megállapítása nélkül is biztosított. " 

( 4) A rendelet 2. §. (16) bekezdés e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ e.) aki a kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat hiánypótlásra történő 
felszólítást tartalmazó végzésben meghatározott határidőig nem nyújtja be. " 

2. §. A rendelet 4. §. (2) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ d.)IULÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú lift. Gödöllő, Szabadság út 3. " 



3. §. A rendelet 5. §. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (5) A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény munkatársai évente ellenőrzik az 
ápolási díjban részesülő személy gondozási kötelezettségének teljesítését az ápolt tartózkodási 
helyén, melyről az önkormányzatot írásban tájékoztatják. " 

4. §. (1) A rendelet 6. §. (1) bekezdése az alábbi l.) ponttal egészül ki. 

„ l.) étkezési térítési díj hátralékhoz" 

(2) A rendelet 6. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (4) Gyermekenként 20. OOO,- Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható 
azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt 
lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik. " 

(3) A rendelet 6. §. (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (15) Közköltségen eltemetett személy hozzátartozója 

a.) részben, vagy egészben mentesülhet a köztemetés költségeinek megtérítése alól, 
amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %- át egyedülálló esetén a 200%-át, 

b.) részére részletfizetés engedélyezhető, amennyiben a visszafizetendő összeg 
meghaladja családja havi nettó jövedelmének 50 %-át. A részletfizetés legfeljebb 12 hónapra 
engedélyezhető abban az esetben, ha a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem 
éri el az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 200 %- át, egyedülálló esetén a 
2 5 0%-át és vagyonnal nem rendelkezik. " 

(4) A rendelet 6. §. (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (16) Rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az 111 bekezdésben 
meghatározott jövedelemhatár, valamint az évente meghatározott alkalmak száma 
tekintetében a Polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat. " 

5. §. (1) A rendelet 12. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni elsősorban azon személyekről -
önálló életvitelük fenntartása érdekében - akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből 
nem képesek és róluk hozzátartozóik nem gondoskodnak. A házi segítségnyújtás keretében 
szociális segítést, vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magában foglaló - személyi 
gondozást kell nyújtani. " 
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(2) A rendelet 12. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (2) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási 
szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető a 3 6/2007. (XII. 22.) 
SZMM rendelet 3. melléklete szerint végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, 
valamint a gondozási szükséglet vizsgálatának keretében megállapítja, hogy az ellátást 
igénylő esetében szociális segítés, vagy személyi gondozás indokolt. " 

(3) A rendelet 12. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (3) Házi segítségnyújtásban a gondozási szükséglettel-vagy tartási, öröklési 
szerződéssel nem rendelkező személy is ellátható, amennyiben az ellátást igénylő, vagy a 
térítési dijat fizető más személy írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési dij 
megfizetését. JJ 

6. §. (1) A rendelet 13. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (1) Étkeztetés keretében a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény azoknak a 
szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, 
akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen: 

a.) 60 év feletti életkorúak, 
b.) átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak, 
c.) fogyatékossággal élők, 
d.) pszichiátriai betegségben szenvedők, 
e.) szenvedélybetegségben szenvedők, 
f) jövedelemmel nem rendelkező egyedülállóak. " 

(2) A rendelet 13. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (2) A fent megjelölt feltételek közül legalább két feltételnek kell megfelelni, melyet az 
egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosa igazol az intézményvezető által 
megküldött nyomtatványon. A jövedelemmel nem rendelkező egyedülálló kérelmezőkre 
vonatkozóan a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Hatósági Osztályának és 
Foglalkoztatási Osztályának 3 0 napnál nem régebben kiállított hatósági bizonyítványai 
szükségesek arról, hogy rendszeres pénzellátásban nem részesülnek. " 

(3) A rendelet 13. §. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (8) A szociális étkeztetést a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, valamint a 
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ biztosítja." 
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7.§. (1) A rendelet 16. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

11 (4) Étkeztetés keretében a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 
elsősorban azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről gondoskodik, akik a Hajléktalanok Átmeneti Szállását, éjjeli mene,dékhelyét, 
nappali melegedő szolgáltatásait igénybe veszik. 11 

(2) A rendelet 16. §. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

11 (5) A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ a Hajléktalanok 
Átmeneti Szállását éjjeli menedékhelyét, nappali melegedőt igénybevevő személy részére az 
étkezést térítésmentesen biztosítja. 11 

8.§. (1) A rendelet 17. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (3) A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Gödöllői Forrás Szociális 
Segítő és Gyermekjóléti Központ által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő 
térítési díjat a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 11 

(2) A rendelet 17. §. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

11 (6) A fenntartó képviseletében a polgármester a személyi térítési díj és az intézményi 
térítési díj különbözetének megállapításakor a tartásra kötelezhető hozzátartozó esetében 
kivételes , méltányosságot gyakorolhat, dönthet a behajthatatlan hátralék elengedéséről, 
csökkentéséről, vagy törléséről, kivéve ha a gondozottal a hozzátartozónak eltartási 
szerződése van. 11 

9.§. A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

10.§. A rendelet 3. melléklete helyébe, e rendelet 2. melléklete lép. 

11.§. E rendelet 2017. április l-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 

Gödöllő, 2017. március „ ....... „ 

Dr. Gémesi György 
polgármester 

Dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző 
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1. melléklet a ..... ..12017.( .............. ) önkormányzati rendelethez 

Bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj 

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (Palota-kert 17.) 
telepltelye:Mézeskalács Ház (Premontrei u. 8.) 

dokumentált térítési díj : 2.291 Ft/nap/fő 

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth L. u. 5-7.) 

dokumentált térítési díj: 2.347 Ft/nap/fő 

A Bölcsődékben iövedelemvizsgálat alaeián flzetendő gondozási díj: 

Egy főre eső Napi térítési díj Havi térítési díj 
jövedelem/ Ft 

a.)39.900 -57. OOO 100 Ft/nap 2.100 Ft 
b.)57.001-99. 750 

(ÖNY 2 x) 150 Ft/nap 3.150 Ft 
c.)99. 751-128-250 

(ÖNY 4x) 250 Ft/nap 5.250 Ft 
d)l 28.251 -

(ÖNY 5x) 300 Ft/nap 6.300 Ft 



2. melléklet a ..... . .! ............. önkormányzati rendelethez 

Gödöllői Egyesített Swciális Intézmény által alkalmawtt térítési díjak 
L 

Étkeztetés 

28.500.- Ft öref(séf(i nyuf(díiminimum alapián számolt}övedelemsávok 
étkeztetés elvitellel, ltelyben fof(yasztással 

150% alatt 151-250% 251-300% 301-350% 351-400% 401%.felett 
42. 750.- FT-ig 42. 751.Ft- 71.251.-Ft- 85.501.-Ft- 99. 751.-Ft- 114. 001.-Ft 

71.250.-Ft 85.500.-Ft 99. 750.-Ft 114. 000.-Ft felett 
185.-/nap 300.-/nap 325.- !nap/ 370.-/nap 420.-/nap 465.-/nap 
az étkeztetés önköltséf(e: 618.- Ft/adai(, az intézményi térítési dfi: 465.-Ftladaf( 

étkeztetés szállítással 
150% alatt 151-250% 251-300% 301-350% 351-400% 401% felett 
42. 750.- FT-ig 42. 751.Ft- 71.251.-Ft- 85.501.-Ft- 99. 751.-Ft- 114. 001.-Ft 

71.250.-Ft 85.500.-Ft 99. 750.-Ft 114.000.-Ft felett 
185.-/nap 445.-/nap 480.-/nap 550.-lnap 615.-/nap 685.-/nap 
az öref(séf(i nyuf(d(iminimum 150%-a alatt nincs szállítási d(ifelszámolva 
a szállítás önköltséf(e: 237.-Ft/alkalom 
A szállítás intézményi térítési d(ia: 220,-Ft/alkalom 
kiszállított étkeztetés intézményi térítési díia: 685.-Ft/alkalom 

/Ila. 
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás 

28.500.- Ft öref(séf(i nyuf(dt;minimum alapián számoltiövedelemsávok 
150% alatt 151-200% 201-300% 301%.felett 
42. 750.- Ft-ig 42. 751.-Ft-57.000.-Ft 57.001.-Ft-85.500.-Ft 
150.-lnap 300.-/nap 480.-lnap 
a személyi f(ondozás és a szociális sef(ftés önköltséf(e: 741.-Ftlóra 
a személyi f(Ondozás és a szociális sef(ftés intézményi térítési dt;a: 600.-Ft/óra 

IL!b. 
Házi segítségnyújtás- szociális segítés 

28.500.- Ft öref(séf(i nyu1:d(iminimum alapián számolt}övedelemsávok 
150% alatt 151-200% 201-300% 
42. 750.- Ft-ig 42. 751.-Ft-57.000.-Ft 57.001.-Ft-85.500.-Ft 
150.-/nap 300.-/nap 480.-lnap 
a személyi 1(01ulozás és a szociális sef(ítés önköltséf(e: 741.-Ft/óra 
a szemétvi f(ondozás és a szociális sef(ítés intézményi térítési díia: 600.-Ftlóra 

Id" '1 
IIL 

l' ll' , . é , , . dt: ose ' nappa 1 e atasa napi t ntes1 qa 

85.501.-Ftfelett 
600.-/nap 

301%.felett 
85.501.-Ftfelett 
600.-/nap 

28.500.- Ft öregségi nyugdijminimum alapján számolt jövedelemsávok 
150% alatt 151-250% 251-300% 301-350% 351-400% 401%felett 
42. 750.- Ft- 42.751.Ft- 71.251.-Ft- 85.501.-Ft- 99. 751.-Ft- 114.001.-Ft 
ig 71.250.-Ft 85.500.-Ft 99.750.-Ft 114. 000.-Ft felett 

étkeztetés 185.-/nap 300.-/nap 325.-/nap 370.-lnap 420.-/nap 465.-lnap 
nappali ellátás 280.-/nap 
nappali ellátás 465.-/nap 580.-/nap 605.-/nap 650.-/nap 700.-/nap 745,;./nap 
és étkeztetés 
idősek nappali ellátásának önköltséf(e: 3.969.-Ftlnap/fő 
idősek nappali ellátásának intézményi térítési díia: 280.-Ftlnap/fő 
idősek nappali ellátása+étkeztetés önköltséf(e: 4.586.-Ftlnap/fő 
idősek nappali ellátása+étkeztetés intézményi térítési d(ia: 745.-Ftlnap/fő 



IV. 
Fogyatékos személyek nappali ellátása 

3-14 év közötti f Of!yatékossá22al élők napi térítési díja 
normatív kedvezménnyel megállapltott étkeztetést más intézményben if!énybe nem vevő téritési d(ja 

150%-iK 151-180% 181-250% 251-300% 301%felett 
42. 750.-Ft 42. 751.-Ft- 51.301.-Ft- 71.251.-Ft- 85.501.-Ft 

51.300.-Ft 71.250.-Ft 85. 500.-Ft felett 
étkeztetés 0 0 0 0 0 
nappali ellátás 40.- 90.- 110.- 175.- 220,-
nappali ellátás 40.- 90- 110.- 175.- 220,-
és étkeztetés 
normatív kedvezménnyel meKállapított étkeztetést más intézményben iKénybe vevő térítési díja 
étkeztetés 80.- 175.- 215.- 350.- 435.-
nappali ellátás 40.- 90.- 110.- 175.- 220.-
nappali ellátás 120.- 265.- 325.- 525.- 655.-
és étkeztetés 
f Of!yatékos f!yermekek étkeztetésének önköltsége: 2.341.-Ftlnap/fő 
fof!.vatékosok nappali ellátásának önköltséf!e.· 6.836.-Ftlnap/fő 

25 éves kora előttfof!.vatékossá vált 14 éven felüli ellátottak napi térítési díja 
normatív kedvezménnyel nief!állapított étkeztetést más intézményben if!énybe nem vevő térítési d(ja 

étkeztetés 40.- 90.- 110.- 175.- 220.-
nappali ellátás 40.- 90.- llO.- 175.- 220,-
nappali ellátás 80.- 185.- 220- 350.- 440.-
és étkeztetés 
normatív kedvezménnyel meKállapított étkeztetést más intézményben iKénybe vevő térítési díja 
étkeztetés 80.- 175.- 215.- 350.-
nappali ellátás 40.- 90,- 110,- 175,-
Nappali ellátás 120.- 265.- 325.- 525.-
és étkeztetés 

25. életévük betöltését követően f Of!.Vatékossá vált ellátottak térítési dfja 
nappali ellátás 40.- 90,- 110,- 175,-
nappali ellátás 120.- 265.- 325.- 525.-
és étkeztetés 
nappali tartózkodás és étkeztetés önköltséf!e: 7.272.-Ftlnap/fő 
nappali tartózkodás és étkeztetés intézményi térítési dfia: 655.-Ft/nap/fő 

v. 
Idősek Otthona. valamint átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményi ellátásáért fizetendő térítési díjak összege 

435.-
220,-
655.-

220,-
655.-

Idősek Otthona, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó gondozóház dokumentált napi térítési díja:7.025,- Ft. 
Átmeneti elhelyezés-gondozóház térítési díja.· ajövedelem 60%-a,max.: 96.000,- Ft/hó 

napi : 3.200,- Ft/hó 
Intézményi bentlakásos ellátás térítési díja: a jövedelem 80%-a, max: 96.000,-Ftlhó 

napi:3.200 Ft/hó 



i 
1 --------- ---------

VL 
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti /(özpont 

által alkalmazott térítési díj 

Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díja 

Személyi térítési díj 

100%-150% -ig 150% - -tói 200%- -tói 
200%-ig 300%-ig 

------- --- -------- ---~------~ -

, 22. 800, - Ft- 34.201,- Ft tói - 45.601,-Ft-tól-
34.200,- Ft-ig 45. 600,- Ft-ig 68.400, - Ft-ig 

Térítési díj összege 340,- Ft/nap 420,- Ft/nap 500,- Ft/nap 

300%-tól 

68.401,- Ft -tói 

660,- Ft/nap 




