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nyílt szavazással.

ELŐTERJ ES ZTÉS
a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi iluinánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatója 2014. április 17-én érkezett levelében
javaslattal élt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítására.
A mellékelt levélben mind a javasolt térítési díjak, mind pedig azok megváltoztatásának az indoka
bemutatásra került.

A térítés:i díjak esetében rendeleti szabályozásra csak a szociálisan rászorult személyek esetében
van lehetőség, ezért a levélben szereplő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjáról a
szociálisan nem rászorult személyek számára határozati förmában kell döntést hozni, miután
ahogy azt a Városi Kumánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatója is írta azt a szociális
igazgatásról és aszociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 116.* (2) bekezdése értelmében a
fenntartó szabadon állapítja meg.

A javaslatok ügyelembevételével elkészült a határozati javaslat, valamint a vonatkozó helyi
rendeletet módosító rendelet-tervezet, ami szintén jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja cl az
alábbi határozati javaslatot, valamint a mellékelt rendelet-tervezetet.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Városi }Iumánsegítő és Szociális
Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény) fenntartója, az Intézmény által végzett jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás térítési díját a szociálisan nem rászorult személyek esetében 110 Ft/nap összegben
határozza meg.

A Képviselő-testület megbízza Kovács Edinát, az Intézmény igazgatóját, hogy a térítési díj
alkalmazásáról intézkedj en.
Fe1ető Kovács Edina, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidő. Intézkedésre azonnal

Mezőberény. 2014. április 17.
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Dr. Földesi Szabolcs
jecyző



-

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
5650 Mezü0eo/nv. itihúsz ( v. u. I • I’cl./lh: n6/5 15—536 ‘lel.: (6/51 5—533: 66/51 5—52

c—in:iil: Iiiininainezobercny,hu \vct): wwwliLIInIlLjlL’zuh(,’rL’ny.lIII

Mezőberény Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő Testület!

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya hatósági ellenőrzést tartott

intézményünknél 2014. február 17-től 21. napjáig. Az ellenőrzésről megküldött jegyzőkönyvben két
észrevételt tett az intézményi térítési díjra vonatkozóan.

1.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A napi intézményi térítési díj megállapításának figyelembe kellett volna vennünk a kerekítés
szabáiyairól szóló 2008. évi Ill. tv. 2. ának rendelkezéseit. Ennek értelmében az önkormányzat
14/2014.(IV.01.) sz. rendeletében meghatározott 23 Ft/nap intézményi térítési díj helyébe 25Ft/nap
térítési díj lépne.

További észrevétel, hogy a szociálisan nem rászorult személyek esetében abban az esetben is meg
kell határozni az intézményi térítési díjat, ha a szplgáltatás[ ilyen személy nem veszi igénybe. A
S7ociális törvény 116, (2) bekezdése érelniéhen a szociálisan nem rászorult személy esetében a
térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

Mindezek figyelembevételével javasoljnk, hogy a szociálisan nem rászorult személyek esetében az
intézményi térírési díj összege egyezzen meg a szolgáltatás önköitségévei, azaz 108 Ft, a kerekítés
szabályait itt is figyelembe véve, 110 Ft-al.

2.) Étkeztetés

A jegyzőkönyv szerint az étel kiszállításának napi intézményi térítési díját elkülönülten kell
megállapítani az étel napi intézményi térítési díjától.

Ennek megfelelően az eddigi gyakorlattól eltérően, amikor meghatározásra került az étkeztetés
kiszállítással és helyben fogyasztással történő térítési díja, az alábbi meghatározást javasoljuk:

a) Étkeztetés:

Javasolt intézményi térítési díj: 310 Ft/nap

b) Kiszállítás dija:

Javasolt intézményi térítési díj: 40 Ft/nap

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 14/2014.(IV.01.) sz., rendelet módosítását a fenti két
szolgáltatás intézményi térítési díjára vonatkozóan szíveskedjen elfogadni.

Mezőberény, 2014. április 17.

Tisztelettel

Kovács Edina
igazgató



Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

...J20 14.(.....) Önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 1812008.(V.26.)
MÖK számú rendelet módosításáról

Mezőberény Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92. * (1) bekezdésében foglalt télhatalínazás alapján sz Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

II
A személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 18/2008.(V.26.)
MÖK számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete
lép.

2.*
A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3*
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. ős az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény. 2014.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
Polgármester . Jegyző



1 ‚m//ck/c I íi /2014 ( )n7coi ;icnVzaíi

Ií/ővek K/t/ja S:oc/6/iv L11wz/etés léjítési díjai

I .) Idősek Klubja intézményi térítési díja O It/nap

2.) SzochUis étkcztctés téítési díja
a) étkeztetés 3 I O- Ft/nap
b) kiszállítás díja 4O— Ft/nap
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A.) házi segítségnyújtás téi’ítési díja:

8.! Jelzői-eiidszeres házi segíégiyújtá

170,—Ft/ó ia

25- Ft/nap

C.) Támogató szolgálat:
— Szociálisan raszorult szeméh’ek részére:

— kil mótei díj
- a szolgáltatás óiadíja:

NO,— Ft/km/Fő (szállítás)
1 70— Ft/óta (személyi segítés)




