Előterjesztés
a

Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére
Előterjesztés a Pelikán Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjairól
Jánoshalma Város 2017. évi költségvetésének elfogadását követően a Pelikán Kft. kiszámolta az
ellátásokért fizetendő térítési díjakat, az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak
ellátására, melyet jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) Szt. 120.
§ értelmében a települési önkormányzat más fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is
biztosíthatja a kötelezően ellátandó szociális szolgáltatásokat.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Továbbiakban: Szt.)
115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy 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.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás
megkötésekor, írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
(3)A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében
foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető,
ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.

Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Pelikán Közhasznú Non-profit Kft által
nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjait az alábbiak szerint fogadja el:
A Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díját
(a továbbiakban intézményi térítési díj) 2017. április 1. napjától a következőkben állapítja meg a
többszörösen módosított 1993. évi III. törvény „115. § (1), 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet,
valamint a 2016. évi XC. törvényben foglaltak alapján.
1. Idősek otthona:
Intézményi térítési díj (számított önköltség):

184.920 Ft/hó/fő
6.164 Ft/nap/fő
Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj, az ápoló-gondozó otthoni ellátásban
részesülők számára:
102.000 Ft/hó/fő – 3.400 Ft/nap/fő
Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj, demens ellátottak bentlakásos intézményi
ellátásában részesülők számára:
96.000 Ft/hó/fő – 3.200 Ft/nap/fő

Az 1993. évi III. tv. 117 §-a szerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem
haladhatja meg az ellátott havi idősotthoni ellátás esetében a havi rendszeres jövedelmének 80
%-át.
Az 1993. évi III. tv. 117/B. § (1) pontja szerint az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat
megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi
térítési díj megfizetését.
Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményben
A 1993. évi III. törvény 117/C. §
(1) Tartós bentlakásos intézmény esetén - a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és
a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével - a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket,
amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. Egyházi és nem állami fenntartó
esetén ezek aránya az intézmény férőhely számának 50%-át nem haladhatja meg.
(2) A belépési hozzájárulás legmagasabb összege nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás
összege évente egyszer változtatható meg.
(3) A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló
személy fizeti meg.
(4) Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési
hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől.
(5) Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a
belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének.
(6) A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére
fordítja.
E törvény 94 C§ (3) f) szerint a megállapodás a belépési hozzájárulás alkalmazása esetén
tartalmazza belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető személy megjelölését, a belépési
hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat.
Fenntartó által meghatározott belépési hozzájárulás összege: 982.800 Ft/fő
2. Idősek klubja:
Intézményi térítési díj (számított önköltség):
2.334 Ft/nap/fő
Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj:
0 Ft
Az Önkormányzat által nyújtott támogatás miatt, a fenntartó intézményi térítési díjat nem állapít
meg.
3. Étkeztetés:
Intézményi térítési díj (számított önköltség):
1.297 Ft/nap
Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj:
ebéd:
570Ft/adag (bruttó)
ebéd szállítás:
90 Ft/adag (bruttó)
Az 1993. évi III. tv. 116. § szerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem
haladhatja meg az ellátott jövedelemének 30 %-át.
4. Házi segítségnyújtás, gondozás:
Intézményi térítési díj (számított önköltség):
3.549 Ft/óra
Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj házi segítségnyújtásra:
500 Ft/óra
Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj házi gondozásra:
210 Ft/óra

Az 1993. évi III. tv. 116. § szerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem
haladhatja meg az ellátott jövedelemének 25 %-át, ha emellett étkezést is biztosítanak, akkor a
30%-át.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2017. március 16.
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