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E L Ő T E R J E S Z T É S I J A V A S L A T 
a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. által biztosított szociális szolgáltatások 

2009. évi intézményi térítési díjainak megállapítására 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (11.17.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdésének c. pontja alapján a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. § 
(1) bekezdésében szabályozott intézményi térítési díjat {nem azonos a szolgáltatást igénybe 
vevők által fizetett személyi térítési díjjal) nem állami szerv által fenntartott intézmény esetén 
a Tulajdonos állapítja meg. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 
szolgáltatásokat biztosítja: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, Idősek Klubjai, Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona. 

Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbözete. Amennyiben az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált 
összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi 
normatíva kategóriára külön meg kell határozni. 

A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 78 - 80. §-ai szerinti költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, 
szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján kell megállapítani. 
A szolgáltatási önköltség évközben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják. 
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A Kőbányai Önkormányzatnak, mint a Kht. tulajdonosának a hatályos jogszabályok értel
mében az intézményi térítési díjat konkrét összegben, forintra kerekítve, valamint ellátási 
napra vetítve kell megállapítani. 
Az Idősek Otthonában és az Időskorúak Gondozóházában a napi intézményi térítési díj 
mellett a havi intézményi térítési díjat is meg kell határozni úgy, hogy a havi intézményi 
térítési díj a napi intézményi térítési díjnak a harmincszorosa. 

Emelt színtű elhelyezést nyújtó idősek otthona ellátás esetén az intézményi térítési díjat az 
előző évben ténylegesen igénybe vett normatív hozzájárulással kell számítani. 

Az intézményi térítési díj számításának metodikája: 
A számítások alapját képező önköltség összegét a Kht. önköltség-számítási szabályzata 
alapján, a 2008. évi felhasználási adatok alapul vételével állapítottuk meg. (Melléklet 
csatolva!) 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat által alapított Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. intézményi 
térítési díjait 2009. május 1-től az alábbiakban határozza meg 

/. Étkezés: 
a) Az intézményi térítési díj azon szolgáltatást igénybe vevők esetében, akiknek a 

családjában a Szoc.tv. 119/C.§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 150%-át nem éri el, 
elvitel és helyben fogyasztás esetén 222,- Ft/fó'/nap, 
házhozszállítással 338,- Ft/fó'/nap. 

b) Az intézményi térítési díj azon szolgáltatást igénybe vevők esetében, akiknek a 
családjában a Szoc.tv. 119/C.§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem eléri a 
nyugdíjminimum 150%-át, de nem haladja meg annak 300%-át, 
elvitel és helyben fogyasztás esetén 263,- Ft/fó'/nap, 
házhozszállítással 379,- Ft/fó'/nap. 

c) Az intézményi térítési díj azon szolgáltatást igénybe vevők esetében, akiknek a 
családjában a Szoc.tv. 119/C.§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 300%-át meghaladja, 
elvitel és helyben fogyasztás esetén 330,- Ft/fő/nap, 
házhozszállítással 446,- Ft/fő/nap. 

II. Házi segítségnyújtás: 

Az intézményi térítési díj azon szolgáltatást igénybe vevők esetében, akiknek a családjában a 
Szoc.tv. 119/C.§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át 
nem haladja meg, 

1130,- Ft/óra/fő 



a) Az intézményi térítési díj azon szolgáltatást igénybe vevők esetében, akiknek a 
családjában a Szoc.tv. 119/C.§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 15 0%-át meghaladja, 
1.229,- Ft/óra/fő 

III. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 

8.808,- Ft/hó. 

IV. Időskorúak nappali ellátásának (Idősek Klubja) intézményi térítési díja: 

étkezés nélkül 1.015,- Ft/nap 
étkezéssel 1.540,- Ft/nap. 

V. Átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóházában az intézményi térítési díj: 

3.035,- Ft/nap, illetve 91.050,- Ft/hó. 

VI. Idősek Otthona intézményi térítési díjai: 

a) Az intézményi térítési díj azon szolgáltatást igénybe vevők esetében, akiknek a 
Szoc.tv. 119/C.§-a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem 
haladja meg, 
2.805,- Ft/nap, illetve 84.150,- Ft/hó. 

b) Az intézményi térítési díj azon szolgáltatást igénybe vevők esetében, akiknek a 
Szoc.tv. 119/C.§-a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át 
meghaladja, vagy a jövedelemvizsgálatot még nem folytatták le, 
3.035,- Ft/nap, illetve 91.050,- Ft/hó. 

VII. Emelt színtű elhelyezést nyújtó idősek otthona intézményi térítési díja 

4.064,- Ft/nap, illetve 121.920,- Ft/hó, 
demens személyek ellátása esetén 3.291,- Ft/nap, illetve 98.730,- Ft/hó. 

Budapest, 2009. március 25. 

Tisztelettel és köszönettel: 
■ I ■ _ — 

Lajtai Ferencné 
ügyvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

(M 



Melléklet 

Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság 
által biztosított szociális szolgáltatások 2009. évi 

intézményi térítési díjai 



/. Az intézményi térítési díj számításának általános szabályai 

A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért intézményi térítési 
díjat állapít meg. 
Amennyiben a szociális szolgáltatásokra a mindenkori költségvetési törvény differenciált 
összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi 
normatíva kategóriára külön meg kell határozni. 

A szolgáltatási önköltség számításának módját a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 115 § 9. bekezdése határozza 
meg - amely szerint - „a szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások 
(a számvitelről szóló 2000. C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek) egy szolgáltatási 
egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) ráfordított értéke, amelyet az előző és adatai 
alapján, a tárgyév március 1-jéig kell megállapítani". 

2. Az intézményi térítési díj számításokra vonatkozó jogszabályok 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. 

29/1993. (11.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról. 

2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről. 

3. Szociális szolgáltatások 2009. évi intézményi térítési díjai 

3.1. Étkeztetés 

A szolgáltatási egység a tervezett ellátotti létszám és a tervezett étkezési napok száma. A 
lakáson történő étkeztetés díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. 

Önköltség/fő/ebéd adag = (előző évi közvetlen költségek+közvetett költségek arányosított része) 
előző évi teljesített étkezési napok száma 

Önköltség számítás a 2008.évi adatok alti] r>jan 

Megnevezés Étkeztetés 
Étkeztetés 

házhoz 
szállítással 

2008. évi ráfordítások 9 708 381 Ft 66 793 626 Ft 

2008. évi szoláltatási naDok 16 607 95 305 

2008. évi önköltség /nap/fö 585 Ft 701 Ft 

Étkeztetés intézményi térítési díja = egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi 
normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összege. 

Intézményi térítési díj = 2008. évi önköltség Ft/nap/fő - 2009. évi normatív állami 
hozzájárulás Ft/nap/fő. 
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A 2009. évi költségvetési törvény három kategóriát különböztet meg az étkeztetés normatív 
hozzájárulásának megállapításakor, ezért az intézményi térítési díj megállapítása is a három 
kategóriának megfelelő. 

Intézményi térítési díjak normatív állami hozzájárulás függvényében 

Jövedelem kategóriák 
2009. évi 

normatíva 
Ft/fő/év 

Normatíva 
Ft/fő/nap 

2009. évi intézményi térítési díj Ft/nap 
Jövedelem kategóriák 

2009. évi 
normatíva 
Ft/fő/év 

Normatíva 
Ft/fő/nap Étkeztetés Szállítás Étkeztetés 

szállítással 
a) egy főre eső jövedelem < 
nyugdíjminimum 150% 

42.750.-Ft-ig 91050 363 222 116 338 
b) egy főre eső jövedelem 
nyugdíjminimum 150% -
300% 
42.751,-Ft - 85.500.- Ft-ig 80 700 322 263 116 379 
c) egy főre eső jövedelem > 

nyugdíjminimum 300% 
85.501.-Ft-tól 64 000 255 330 116 446 

3.2. Házi segítségnyújtás 

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

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

Önköltség számítás a 2008. évi adatok alapján 
2008. évi ráfordítások 70 956 790 Ft 

éves munkaóra = létszám x napi munkaóra x munkanap 
(24*8+1*6+l*4)*251 

50 702 

2008. évi önköltség Ft/ gondozási óra 1 399 Ft 

A 2009. évi költségvetési törvény két kategóriát különböztet meg a házi segítségnyújtás 
normatív hozzájárulásának megállapításakor aszerint, hogy a család egy főre eső jövedelme 
eléri-e a nyugdíjminimum 150%-át, vagy meghaladja azt. 

Intézményi térítési díj = 2008. évi önköltség Ft/óra - 2009. évi állami normatíva Ft/óra. 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési dijai 

Jövedelem kategóriák 
2009. évi 
normatíva 
Ft/fő/év 

normatíva 
Ft/fő/óra 

Intézményi 
térítési díj 

Ft/óra 
a) egy főre jutó jövedelem < nyugdíjminimum 150% 

42.750.- Ft-ig 270 700 269 1 130 
b) egy főre jutó jövedelem > nyugdíjminimum 150% 

42.751.-Ft-tól 171 000 170 1 229 



3.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Önköltség számítás a 2008. évi adatok alapján: 

Önköltség = (előző évi közvetlen költsegek+közvetett költségek arányosított része) / 
előző évi ellátotti létszám 

Jelzi/rendszeres házi segítségnyújtás önköltség számítása 
2008. évi ráfordítások (Ft) 6 759 632 
2008. évi ellátottak (fő) 50 
2008. évi önköltség Ft/fó/év 135 193 
2008. évi önköltség /fő /hó 11266 
2008. évi önköltség /fő /nap 376 

Intézményi térítési díj = 2008. évi önköltség Ft/fő/nap - 2009. évi állami normatíva Ft/fő/nap. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 
2009. évi normatíva Ft/fő/év 29 500 

2009. évi normatíva Ft/fő/nap 82 

Intézményi térítési díj /fő/év 105 693 
Intézményi térítési díj/fő/hó 8 808 

Intézményi térítési /fő/nap 294 

3.4. Időskorúak nappali ellátása 

Társaságunknál öt idősek klubjában történik a nappali ellátás. Az intézményi térítési díj 
minden telephelyre külön, illetve a klubokra összesen is megállapításra került. Az 
önköltségszámításnál figyelembe vettük, hogy étkeztetést is igénybe vesz-e a klubtag, ebben 
az esetben az önköltség összege a vásárolt élelmezés beszerzési árával növekszik. Ennek 
megfelelően a számításokat minden klubra kétféleképpen végeztük el. 

Önköltség nappali ellátás = (előző évi közvetlen költségek +arányosított közvetett költségek) / 
foglalkozáson részt vettek tényleges létszáma. 

Önköltség nappali ellátás = (előző évi közvetlen költségek + arányosított közvetett költségek) / 
étkeztetéssel előző évi teljesített étkezési napok száma 

Intézményi térítési díj = 2008. évi önköltség Ft/fő/nap - 2009. évi állami normatíva Ft/fő/nap. 
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Nappali ellátás intézményi térítési díj számítása: 
Megnevezés Újhegyi klub Salgótarjáni 

u. klub 
Román u. 

klub 
Keresztúri 

u. klub 
Hárslevelű 

u. klub Klub átlag 

2008. évi ráfordítások 17 109 363 16 350 272 22 101 726 15 927 306 14 015 235 85 503 902 
2008. évi szolgáltatási napok 11 909 11272 13 244 8 946 8 165 53 536 
2008. évi önköltség étkezés 
nélkül / nap/fó 1436 1 450 1 668 1 780 1 716 1 597 

2008. évi étkeztetés költsége 
/nap/fő 525 525 525 525 525 525 
2008. évi önköltség étkezéssel / 
nap/fő 1961 1 975 2 193 2 305 2 241 2 122 

2009.évi normatíva 
146.200Ft/fő/év/251 napra 582 582 582 582 582 582 

Intézményi térítési díj étkezés 
nélkül 854 868 1086 1 198 1 134 1 015 
Intézményi térítési díj étkezéssel 1379 1393 1611 1 723 1 659 1 540 

3.5. Időskorúak Gondozóháza 

Az Időskorúak Gondozóházában átmeneti ellátást 40 férőhelyen, valamint átlagos szintű 
Idősek Otthona ellátást 10 férőhelyen biztosítjuk. Mindkét szakfeladaton az egy ellátottra 
jutó, napi önköltség kerül meghatározásra. 

Önköltség/Ft/fő/nap = (előző évi közvetlen költségek + arányosított közvetett költségek) / 
előző évi szolgáltatási napok száma 

Intézményi térítési díj = 2008. évi önköltség Ft/fő/nap - 2009. évi állami normatíva Ft/fő/nap 

Önköltség és intézményi térítési dijuk 

Megnevezés Átmeneti 
elhelyezés 

Idősek Otthona 
Ellátott jövedelme < 

nyugdíjminimum 
150% 

42.750.-Ft-ig 

Idősek Otthona 
Ellátott jövedelme > 
nyugdíjminimum 

150% 
42.751.-Ft-tól 

2008. évi ráfordítások 66 229 077 66 229 077 11616 546 

Szolgáltatási napok 13 455 13 455 2 360 

2008. évi önköltség / nap/fő 4 922 4 922 4 922 

2009. évi önköltség/ hó / fő 147 660 147 660 147 660 

2009. évi normatíva 689 000,-Ft /365 nap 1 887 - 1 887 

2009. évi normatíva 772 700,-Ft /365 nap - 2117 -

Intézményi térítési díj Ft/fő/hó 91 050 84 150 91050 

Intézményi térítési díj Ft /fő/nap 3 035 2 805 3 035 
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3.6. Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona 

Önköltség/Ft/fő/nap = (előző évi közvetlen költségek + arányosított közvetett költségek) / 
előző évi szolgáltatási napok száma 

Az emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona esetében az intézményi térítési díjat az 
előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számolni. 

Intézményi térítési díj = 2008. évi önköltség Ft/fő/nap - 2008. évi állami normatíva Ft/fő/nap 

Emeltszintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthona önköltsége és intézményi térítési díja 

Megnevezés Idősek otthona Demens ellátás 

2008. évi ráfordítások 156 353 320 12 753 465 

2008. évi szolgáltatási napok 28 516 2 326 
2008. évi önköltség / nap/fő 5 483 5 483 
2008. évi önköltség / hó/fő 164 490 164 490 

2008. évi normatíva 518000 vagy 800000/365 1419 2 192 
Intézményi térítési díj /nap 4 064 3 291 
Intézményi térítési díj /hó (30nap) 121 920 98 730 

Budapest, 2009. február 27. 

Lajtai Ferencné 
ügyvezető 

■ 

■ 
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