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Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a Kabai Támasz Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulásban résztvevő Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
Biharnagybajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Sáp Község Önkormányzat
Képviselő-testülete, Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulásával a
következőket rendeli el:
1.§. (1) E rendelet hatálya Kaba város, Báránd, Biharnagybajom, Sáp és Tetétlen község
közigazgatási területén a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás keretében
működő Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ által nyújtott alapszolgáltatásokat
igénybe vevőkre terjed ki.
(2) A Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás II. fejezet 6. pontja alapján a közös feladat, hatáskör, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
rendeletalkotási jogkörrel és egyéb felügyeleti jogkörrel Kaba Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete (4183 Kaba, Szabadság tér 1.sz.) van megbízva.
(3) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák:
a.) családsegítés
b.) étkeztetés
c.) házi segítségnyújtás
d.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e.) támogató szolgáltatás
f.) nappali ellátások:
f.1) idősek nappali ellátása
f.2.) pszichiátriai betegek nappali ellátása
f.3.) szenvedélybetegek nappali ellátása
g.) közösségi ellátások:
g.1.) pszichiátriai
g.2.) szenvedélybetegek.
2.§. A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni a Támasz Szociális
Alapszolgáltatási Központnál.
3.§. Az ellátás iránti kérelemhez mellékelni kell:
(1) Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és az
idősek nappali ellátása esetén a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Ir.) 1. számú
melléklet I. része szerinti orvosi igazolást.
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(2) Az Szt. 115/A.§-a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások
kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a Ir.1.számú melléklet II. része
szerinti jövedelemnyilatkozatot, azaz e rendelet 2. számú mellékletet.

(3) Közösségi pszichiátriai ellátás esetén: a pszichiáter vagy neurológus szakorvos
szakvéleményét.
(4) Pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén: az igénybe vevő szakorvosának,
kezelőorvosának szakvéleményét.
(5) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetén: szociális
rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát:
a.) az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön
jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi
aa.)Ir. 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást.
ab.) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt,
b.) az egyedül élés igazolására a szolgáltatás igénybevételére irányuló nyomtatványokon
feltüntetett adatokat,
c.) az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát,
d.) a súlyos fogyatékosság igazolására az Szt.65/C.§-ának (6) bekezdése szerinti iratot.
Amennyiben a szociális rászorultság több feltétel egyidejű fennállásán alapul, valamennyi
feltételt külön kell igazolni.
(7) Étkeztetés esetén a szociális rászorultságot
a.) az életkor igazolását személyazonosításra alkalmas okmány,
b.) az össz-szervezeti egészségkárosodást Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
(továbbiakban: NRSZH szakvélemény,
c.) a súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C.§-ának (6) bekezdése szerinti irat,
d.) a pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvélemény, vagy az
általuk kiadott lelet (amely igazolja a betegség tényét) másolatával,
e.) a szenvedélybetegséget addiktológus,
f.) az átmeneti jellegű betegséget – a betegség megszűnésének várható időpontjának
megjelölésével- háziorvos által kiadott igazolással.
g.) a hajléktalanság tényét az érintett nyilatkozatával kell igazolni.
4. §. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(1) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
a) 65 év feletti személy,
b.) az a 65 évet be nem töltött személy,
- akinek össz- szervezeti egészségkárosodása az NRSZH szakvéleménye szerint 40 %-os vagy
azt meghaladó mértékű,
- aki átmeneti jelleggel beteg,
- aki súlyos fogyatékos,
- aki pszichiátriai beteg,
- aki szenvedélybeteg, vagy
- hajléktalan.
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(2) A pszichiátriai és szenvedélybetegek közül azokat a kabai lakosokat lehet elsősorban
étkeztetésben részesíteni, akik pszichiátriai vagy szenvedélybetegek nappali intézményi
ellátásában részesülnek.
A biharnagybajomi szenvedélybetegek közül azokat a lakosokat lehet elsősorban
étkeztetésben részesíteni, akik szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásában részesülnek.
(3) Hajléktalan az a személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve akinek
bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.
(4) A fentieken túl az intézményvezető étkeztetést biztosít azok számára, akiknek ennek
hiányában életük és testi épségük veszélyeztetve van.
5. §. (1) Házi segítségnyújtás:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. (továbbiakban: Szgf.) rendelet 25. §.-ban foglaltak
alapján a szociális gondozó feladatai különösen a következők:
-

Teljesen vagy részlegesen ágyhoz kötött beteg esetén igény szerint etetés, vagy
étkeztetés - segítése.
- Otthonápolás megrendelése.
- Kapcsolattartás a háziorvossal, információnyújtás a gondozott egészségi állapotára
vonatkozóan. Gyógyszeríratás, annak kiváltása, közgyógyellátásra jogosító
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. Szükség szerint beutaló kérése, a beteg
szállításának megszervezése (pl. támogató szolgálattal).
- Lakókörnyezeti higiéné megtartása érdekében: Kizárólag a gondozott által
közvetlenül, naponta használt helyiségek (pl. hálószoba, fürdőszoba, konyha)
tisztántartása (pl. sepregetés, porszívózás, portörlés, felmosás), ezen helyiségek
nagytakarítása maximum egy évben két alkalommal (pl. ajtó, ablak lemosása,
függönymosás, teljes portalanítás, bútorzat lemosása). A gondozott által használt
tálalóeszközök, evőeszközök folyamatos tisztántartása, mosogatása.
- Személyi higiéné megtartása érdekében: Teljesen vagy részlegesen ágyhoz kötött
beteg mindennapos ellátása (pelenkázás, fürdetés, mosdatás, bőrvédelem, bőrápolás,
fog-és szájápolás), szükség esetén hajmosás, körömápolás. A szükséges bőrápoló és
kozmetikai cikkek beszerzése, igény szerint fodrász, pedikűrös, manikűrös házhoz
rendelése.
Önellátásra részben képes gondozottnál tisztálkodás elősegítése, előkészületekben való
részvétel, szükség esetén segítségnyújtás.
A gondozott saját ruházatának, az általa használt ágyneműk mosása, vasalása saját
otthonában, vagy az intézményben. A szennyes ruha beszállítása az intézménybe, a tiszta ruha
visszaszállítása a gondozott otthonába.
- Kizárólagosan csak a gondozott saját szükségleteinek kielégítése céljából történő
vásárlás. Pénzbeosztás segítése, számlák befizetése, szükség esetén ügyintézés.
- Tüzelő beszerzés, fűtés.
Kapcsolattartás a kórházak szociális munkásaival, a kórházból hazaérkezés előtt a
lakókörnyezet rendbetétele, lakóház felfűtése.
(2) Támogató szolgáltatás
A szolgáltatás esetében e rendelet 6. §. (1) bekezdésében foglaltakat kell értelemszerűen
alkalmazni, a Szgf. 39/A.§. aa.)bekezdésére vonatkozóan.
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6.
§. (1) A kérelmek elbírálására és felülvizsgálatára az intézményvezető jogosult. A
kérelmek elbírálásánál az Szt. 62-63., 65, 65/A., 65/C, 65/F. 93-94/D, 114-119/C. §-aiban
foglaltakra kell figyelemmel lenni.
(2) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani annak, akinek
rendkívüli esemény következtében létfenntartása, életfeltételének biztosítása más módon nem
lehetséges és azonnali intézkedés szükséges.
7. §. (1)Az intézményi jogviszony megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e törvény
rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabítható.
d) a megállapodás felmondásával.

A megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül mondhatja fel.
Amennyiben ezt a fenntartó vitatja, bíróságtól kérheti a felmondás jogellenességének
megállapítását.
Az intézményvezető a megállapodást írásban mondhatja fel, melynek akkor van helye, ha az
ellátott:
a) másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése
nem indokolt,
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) térítésidíj-fizetési kötelezettségének – a Sztv. 102. § szerint – nem tesz eleget.
A felmondási idő tizenöt nap.
Amennyiben a felmondás jogszerűségét vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartói döntés jogellenességének megállapítása
bíróságtól kérhető. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a
fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.
Az ellátott térítésidíj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan
térítésidíj-tartozása áll fenn és az a hatodik hónap utólsó napján a kéthavi személyi térítési díj
összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.
Ha az ellátottnak három hónapon át áll fenn térítésidíj-tartozása az intézményvezető írásban
tájékoztatja a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint az alábbiakról.
- Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni,
jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj
megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az
intézményvezető a jövedelemvizsgálatot – ideértve az Sztv. 68/B. § és a 117/B. §
szerinti esetet is – a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a
jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.
- Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem
kéri a fent rögzített jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy
vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

8. §. (1) Térítési díjat:
a.) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b.) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
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c.) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke,
örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét,
d.) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy
e.) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni.
(2) Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett nem rendelkezik jövedelemmel, mentesül a
személyi térítési díj fizetési kötelezettség alól. Jövedelemmel rendelkező díj fizetésére
kötelezett e rendelet 1.sz. mellékletében foglaltak szerint jövedelmétől függően köteles a
személyi térítési díjat megfizetni.
(3) Az intézmény vezetője maximum 50 % kedvezményt állapíthat meg a súlyosan
fogyatékos személyek részére kérelem alapján, amennyiben a támogató szolgálat szállítását
veszi igénybe.
9. §. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevételéért kivéve a támogató szolgálat szállítási kilométer díját – fizetendő személyi térítési díjat az
igénybe vevő utólag, a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig köteles megfizetni.
(2) A személyi térítési díj beszedéséről, nyilvántartásáról a Támasz Szociális
Alapszolgáltatási Központ gondoskodik a 29/1993. (II.17.)Korm. rendelet 31. §. (2)-(3)
bekezdése alapján.
(3) A térítési díj hátralék megfizetésére vonatkozó eljárás a hátralékos Támasz Szociális
Alapszolgáltatási Központhoz benyújtott kérelmére indul. A kérelem elbírálására az
intézményvezető jogosult. Az intézményvezető részletfizetést úgy engedélyezhet, hogy a
hátralék a kérelem benyújtásától számított 1 éven belül megfizetésre kerüljön.
10. §. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője és az ellátást
igénybe vevő a szolgáltatás Szakmai Programjának mellékletét képező megállapodást köt.
11. §. (1) E rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2014.
(VIII.15.) Ör.sz. önkormányzati rendelet.
Kaba, 2015. március 19.
Dr. Csabai Zsolt
jegyző

Szegi Emma
polgármester

A rendeletet kihirdettem:Kaba, 2015. március 20.

dr. Csabai Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet a 7/2015.(III.20. )Ör.sz önkormányzati. rendelethez
1) Számított intézményi térítési díj
a) Étkeztetés
KABA
(Ft/nap )

BÁRÁND
(Ft/nap )

BIHARNAGYBAJO
M
(Ft/nap )
685

SÁP
(Ft/nap )

Helyszínen történő 820
735
610
fogyasztás esetén
Igénybe
vétel 985
870
925
775
helyére
történő
szállítás
esetén
(lakás)
Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a
kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.
b) Házi segítségnyújtás (gondozási órára számolva)
KABA
BÁRÁND
BIHARNAGYBAJO SÁP
(Ft/óra)
(Ft/óra)
M
(Ft/óra)
(Ft/óra)
2280
1640
1915
3845
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ellátási napra számolva)
Szociálisan rászoruló esetében: 190-Ft/ellátási nap
d) Támogató szolgáltatás (szolgálati óradíjra/szállítási kilométerre számolva)
Szociálisan rászoruló (súlyos fogyatékos személyek) ellátottak szolgálati óradíja: 5345.-Ft
Szociálisan rászoruló (súlyos fogyatékos személyek) ellátottak szállítási kilométerdíja: 710.Ft/km
e) Nappali ellátások (ellátási napokra számolva )
ea) Idősek nappali ellátása
KABA
BÁRÁND
BIHARNAGYBAJO SÁP
(Ft/nap)
(Ft/nap)
M
(Ft/nap)
(Ft/nap)
385
345
450
345
eb.) Szenvedélybetegek nappali ellátása
Csak napközbeni tartózkodást igénybevevők
KABA
BIHARNAGYBAJO
(Ft/nap)
M
(Ft/nap)
485
470
Napközbeni tartózkodást és étkeztetést is igénybevevők
KABA
BIHARNAGYBAJO
(Ft/nap)
M
(Ft/nap)
1895
1395
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ec.) Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Csak napközbeni tartózkodást igénybevevők
KABA
(Ft/nap)
510
Napközbeni tartózkodást és étkeztetést is igénybevevők
KABA
(Ft/nap)
1520
2) Ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj
a) Étkeztetés
aa) Helyszínen fogyasztás esetén
Ellátott
KABA
BÁRÁND
jövedelme
(Ft/nap) kedve (Ft/nap ) kedvezzmény
mény
mértéke
mérté
ke
0-tól -28.500.154.81% 182.75 %
28.501-42.750.- 20076% 238.68%
42.751.-54.150.- 220.73% 260.65%
54.151-68.400.- 240.71% 283.61%
68.401.- 85.500.- 303.63% 406.45%
85.501.- tól
327.60% 415.44%

ab) Igénybe vétel helyére történő szállítás esetén (lakás)
Ellátott
KABA
BÁRÁND
jövedelme
(Ft/nap ) kedve (Ft/nap ) kedvezzmény
mény
mértéke
mérté
ke
0-tól -28.500.193.80% 233.73%
28.501-42.750.- 244.75% 292.66%
42.751.-54.150.- 264.73% 316.64%
54.151-68.400.- 303.69% 365.58%
68.401.- 85.500.- 386.61% 466.46%
85.501.- tól
417.58% 474.46%

BIHARNAGYBAJOM SÁP
(Ft/nap )

kedvezmény
mértéke

(Ft/nap )

kedvezmény
mértéke

146.213.252.272.280.288.-

79 %
69%
63%
60%
59%
58%

154.200.220240.303.327.-

75 %
67%
64%
61%
50%
46%

BIHARNAGYBAJOM SÁP
(Ft/nap ) kedvez(Ft/nap ) kedvezmény
mény
mértéke
mértéke

146.213.252.272.280.288.-

84%
77%
73%
71%
70%
69%

193.244.264.303.386.417.-

75%
69%
66%
61%
50%
46%
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b) Házi segítségnyújtás
Ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj: 0.-Ft. A házi segítségnyújtást térítésmentesen
kell biztosítani.
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Igénybe vétel esetén (nap/forint)
szociálisan
kedvezmény
rászorult
mértéke
15.92,00%
d) Támogató szolgáltatás
A személyi segítés és információnyújtás esetében a ténylegesen alkalmazott intézményi
térítési díj: 0.-Ft. A személyi segítést, információnyújtást térítésmentesen kell biztosítani.
Ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj távolsági és helyi szállítás igénybevétele
esetén
súlyosan fogyatékos személy szállítás esetén:
40 Ft/km
Amennyiben a szállítást egyidejűleg több jogosult is igénybe veszi, a szállítási díjat
személyenként külön - külön kell megállapítani, azzal egyidejűleg, hogy az ellátottak között
az adott útszakasz kilométere megosztásra kerül.
e) Nappali ellátások
ea) Idősek nappali ellátása
Ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj: 0.-Ft. Az idősek nappali ellátását
térítésmentesen kell biztosítani.
eb.) Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali ellátása
A pszichiátriai -, és szenvedély betegek nappali ellátásánál a csak napközbeni tartózkodást
igénybevevők
részére a ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj: 0.-Ft. A szolgáltatást térítésmentesen
kell biztosítani.
Pszichiátriai betegek nappali ellátásánál ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díja a
napközbeni tartózkodást és étkeztetést is igénybevevők esetén
Ellátott
jövedelme

KABA

(Ft/nap ) kedve
zmény
mérté
ke
0-tól -28.500.118.92%
28.501-42.750.- 150.90%
42.751.-54.150.- 181.88%
54.151-68.400.- 213.86%
68.401.- 85.500.- 244.84%
85.501.- tól
276.82%
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Szenvedélybetegek nappali ellátásánál ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díja a
napközbeni tartózkodást és étkeztetést is igénybevevők esetén
Ellátott
jövedelme

KABA

(Ft/nap ) kedve
zmény
mérté
ke
0-tól -28.500.118.94%
28.501-42.750.- 150.92%
42.751.-54.150.- 181.90%
54.151-68.400.- 213.89%
68.401.- 85.500.- 244.87%
85.501.- tól
276.85%

BIHARNAGYBAJOM
(Ft/nap )

kedvezmény
mértéke

130.162.177.185.209.233.-

91%
88%
87%
87%
85%
83%
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2.melléklet a 7/2015. (III.22.) Ör.sz önkormányzati rendelethez
Térítési díj számítás 2015-re
Szociális étkeztetés KABA
Összes kiadás: 18 307 000,Szállítási költség : 2.449 830-Ft
Ellátottak száma: 89 fő x 251= 22.339
Önköltség: 18 307.000.-Ft / 22.339 fő = 819,5 ~ 820 Ft/ fő

Maximális intézményi térítési díj : 820,- Ft/ nap

Szállítás
Maximális intézményi térítési díj 2.449 830 ,- Ft / 14.886 adag ( kiszállítások száma) =
164,57 Ft/adag ~ 165.-Ft/adag

Szociális étkeztetés

BÁRÁND

Összes kiadás 14.791.638.szállítási költség: 1.596 390.-Ft
Ellátottak száma: 80 fő x 251= 20.080
Önköltség: 14.791 638 : 20.080 fő = 736,63 ~ 737.- Ft/ fő

Maximális intézményi térítési díj 735.-Ft/nap

Szállítás
Maximális intézményi térítési díj 1.596 390.-Ft / 11.877 adag( kiszállítások száma) =
134,41- ~135.-Ft/adag

Szociális étkeztetés SÁP
Összes kiadás 4.566.259- Ft
Szállítás: 550.012,-Ft
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Számítás: 1.145 858.- ( kiszállítási ktg) 48%-a

=

550.012.-Ft

Ellátottak száma: 27 fő x 251 nap= 6.777
Önköltség: 4 122 000 : 6777 = 608,23 ~ 610.- Ft/ fő

Maximális intézményi térítési díj 608,- Ft/nap ~ 610.-Ft/nap

Szállítás
Maximális intézményi térítési díj 550.012.- Ft / 3.334 adag ( kiszállítások száma) = 164,97
~ 165.- Ft/adag

Szociális étkeztetés

BIHARNAGYBAJOM

Összes kiadás 16.509.604-Ft
Szállítási költség : 1.863 566,- Ft
Ellátottak száma: 96 fő x 251nap= 24096
Önköltség: 16 509 604 : 24 096 = 685,15 Ft/ fő ~ 685.- Ft/fő

Maximális intézményi térítési díj ~ 685.-Ft/nap
Szállítás
Maximális intézményi térítési díj.1836 566,- Ft/ 7.771 adag( kiszállítások száma)= 239,81 ~
240.- Ft/adag
Házi segítségnyújtás KABA
Összes kiadás: 16 918 000,16 918 000 – 2.449 830,- Ft (házi gondozók napi 1,5 óra ebédszállítással töltött munkaideje)=
14 468 170,-Ft (Önköltség)
Gondozási nap: 15 311 gondozási nap / 251nap = 61 fő
14 468 170.- Ft / 61 fő = 237 183.- Ft/fő ( 1 főre jutó önköltség)
Gondozási órák száma : 15 311 x 0,414=6343 / 61 = 103,98 óra ~104 óra
Maximális intézményi térítési díj 237 183,- Ft/fő / 104 óra = 2 280,60 ~ 2 280-Ft/óra
Házi segítségnyújtás BÁRÁND

12
Összes kiadás: 11 601 000
11 601.000,munkaideje) =

- 1.596 390,- Ft ( házi gondozók napi 1,5 óra ebédszállítással töltött
10 004 610,- Ft (Önköltség)

Gondozási nap: 14 307 gnap / 251 nap = 57 fő
10 004 610,- Ft / 57 fő = 175 519.,-Ft/fő ( 1 főre jutó önköltség)
Gondozási órák száma : 14 307 x 0,426=6104 / 57 = 107,08 óra ~107 óra
Maximális intézményi térítési díj 175 519,- Ft/fő / 107 óra = 1 640,36 ~ 1 640-Ft/óra

Házi segítségnyújtás SÁP
Összes kiadás: 7 063 000Ft
7 063.000,- 1.145 858,- Ft x 48 % ( házi gondozók napi 1,5 óra ebédszállítással töltött
munkaideje) = 6 512 989.-Ft
Önköltség)
Gondozási nap: 6777 gnap / 251 nap = 27 fő
6 512 989,- Ft / 27 fő = 241 221,- Ft/fő ( 1 főre jutó önköltség)
Gondozási órák száma : 6777x 0,25= 1694/ 27 = 62,75 óra/fő~ 63 óra
Maximális intézményi térítési díj: 241 221,-Ft/fő / 63 = 3 844,60- Ft/óra ~ 3 845.-FT/óra
Házi segítségnyújtás BIHARNAGYBAJOM
Összes kiadás: 14 277 601 Ft
14 277 601,- 1.863 566,- Ft ( házi gondozók napi 1,5 óra ebédszállítással töltött munkaideje)
=
12 414 035 ,-Ft Önköltség)
Gondozási nap: 15.813 gnap /251 nap = 63 fő
12 414 035,- Ft / 63 fő = 197 048,- Ft/fő ( 1 főre jutó önköltség)
Gondozási órák száma : 15 813x 0,412= 61515/ 63 = 103,41 óra/fő~ 103 óra
Maximális intézményi térítési díj: 197 048,-Ft/fő / 103
FT/óra

Idősek nappali ellátás KABA
Összes kiadás: 2 909 000,- Ft ( étkezés nélkül)
Férőhely: 30

= 1913,08- Ft/óra ~ 1 915.-
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Ellátottak száma: 7530,- / 251 = 30 fő
Éves létszám alapján az 1 főre jutó önköltség: 2.909.000 / 30 = 96 967.96 967 / 251 = 386,32
intézményi térítési díj: 386,32 Ft ~ 385,- Ft/nap

Idősek nappali ellátás BÁRÁND
Összes kiadás: 2 598 000.-Ft ( étkezés nélkül)
2.598 000 /30 = 86 60086 600 / 251 = 345,01
intézményi térítési díj: 345 Ft /nap
Idősek nappali ellátás SÁP
Összes kiadás: 2 599 000.Ft ( étkezés nélkül)
2 595 000 Ft/ 30 = 86 633 Ft
86 633 /251 = 345,15
intézményi térítési díj: 345,- Ft/nap

Idősek nappali ellátás BIHARNAGYBAJOM
Összes kiadás:3 407000 Ft ( étkezés nélkül)
3 407.000 / 30 = 113 567.-Ft
113 567 / 251 = 452,45
intézményi térítési díj: 452,45 Ft ~ 450,- Ft/nap
Pszichiátriai betegek nappali ellátás KABA
Összes kiadás: 10 941 000
Napközbeni tartózkodás: 10 941.000-5 832 719= 5 108 281.-Ft
ellátottak száma: 40 főX251 nap= 10 040
Önköltség: 5 108 281/10 040= 508,79~ 509 Ft/fö
Maximális intézményi térítési díj : ~ 510.-Ft/nap
Étkeztetés = vás. élelemezés + terápiás seg. napi 3 óra +
6-os ktsek 3/8-a
Étkeztetés: 3.067050 + (3.567.000/8X3) +
(3 808 117/8x3) = 5 832 719
ellátottak száma: 23 fő x 251 = 5.773
Önköltség: 5 382 719 Ft/5.773 fő = 1.010,34 ~ 1.010.-Ft/fő
Maximális intézményi térítési díj: 1 010 Ft/ nap

Szenvedélybetegek nappali ellátása KABA
Összes kiadás:11 822 000.-Ft
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Napközbeni tartózkodás: 11 822.000- 7. 089 450= 4 732 550.-Ft
ellátottak száma: 39 főX251 nap= 9.789
Önköltség: 4 732 550/9.789= 483,45~ 483 Ft/fö
Maximális intézményi térítési díj : 485.-Ft/nap
vás. élelem + terápiás seg. napi 3 óra + 6-os ktsek 3/8-a
Étkeztetés: 3.897 630 + (5.665.000/8X3) + (2 846 520/8x3)

=

7.089 450.-Ft

ellátottak száma: 20 fő x 251 = 5.020
Önköltség: 7.089 450.-Ft/5.020 fő = 1.412,24 ~ 1.412.-Ft/fő
Maximális intézményi térítési díj: 1410-Ft/nap
Szenvedélybetegek nappali ellátása BIHARNAGYBAJOM
Összes költség: 11 252 000.-Ft
Napközbeni tartózkodás: 11 252.000- 6 510 411= 4 741 589.-Ft
ellátottak száma: 40 főX251 nap= 10.040
Önköltség: 4 741 589/10.040= 472,26~ 472 Ft/fö
Maximális intézményi térítési díj : 470.-Ft/nap

vás. élelem + terápiás seg. napi 3 óra + 6-os ktsek 3/8-a
Étkeztetés: 3 897 630 + (4.481.000/8X3) +
(2 486 416/8x3)

= 6 510 411.-Ft

ellátottak száma: 28 fő x 251 = 7 028
Önköltség: 6 510 411.-Ft/7028 = 926,35 ~ 926.-Ft/fő
Maximális intézményi térítési díj: 9255-Ft/nap
Jelzőrendszer ÖSSZES TELEPÜLÉS
Tervezett ktg: 12 039 000
250 fő
Önköltség: 12.039.000 / 250 = 48.156,- Ft/fő
Maximális intézményi térítési díj: Havi 4 013.- Ft, Napi 191.- Ft/nap ~ 190-Ft/nap
Támogató szolgálat Összes település
Feladatmutató arányában megosztott állami támogatás:
Feladatmutató szállítás 1938
Személyi segítés
1923
-----------------------------------Összesen
3861
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Szállítás: 1938 fe / 3861 fe = 50,19%
Személyi segítés: 1923 fe / 3861 fe = 49,81%
Szállítás:
13.754 000 x 50,19% = 6 903 133,-Ft
1 feladategységre jutó önköltség: 6.903 133,- / 1938 fe = 3.561,98 Ft

Maximális intézményi térítési díj:
3 561,98 Ft / 5 km = 712,39 ~710.-Ft/km
Intézményi óradíj
13.754.000 x 49,81% = 6 850 867,-Ft
1 feladategységre jutó önköltség: 6.850 867,- / 1923 fe = 3.562,59 Ft
Maximális intézményi térítési díj:
3 562,59Ft / 40 perc x 60 perc = 5344 Ft/óra ~ 5345- Ft/óra

