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Eao° Rakonczai BdRa

Ta @y: ElSteF]÷szt6s
SzemCtyes gondoskodgst nyOjt6 ellat sok
int6zm6nyi t6dt6si di]9nak felOlvizsgglata

FSlde£k RSzs6g K6pvis÷lS-t÷stQlet@

FSIde R

T[szte[t K6pv[seld-testilet!

F61degk k6zs@g K@pvise164estOlet@nek a szocialis ellat&si form&R sza lyozAs r61 sz616
10/2021o (Xo28o) 6Hko °maHyzati  ÷ sdelete (tov bbiakban: R.) meghatgrozza a F61de&k
T6rs gi Szoc[ l[s, Eg6szs6gQgyi, Gye 'meR 616ti 6s Ovoda[ @Hkorm Hyzati T 'sul s
Altal nyQ]tott szem@yes gondoskodast  'fQjt6 ÷llatasok kOzOl a nappati etl t&s, az
6tkeztet@s, 6s a hazi segits@gnyOjtas (szocialis segit@s, szem61yi gondozas) tekintet@ben az
ir t z  yi t@rit i di]akato

A t rsul si megiltapod sban F61de k k6zsCg lett megjel61ve a szem@lyes gondoskod{ st
nyO]t6 ettatasokra vonatkoz6 rendelkez@sek meg/!tapit sirao

OfSld÷&k kSzs g O kor a yzata a N&vay Aranka ld6sek Otthona konyhgja altal tgt]a e! az
8tkeztet6s - k6telez6en ell&tand6 - 6nkormgnyzati feladatoto  A Navay Ara Ra IdSsek
OtthoHaba  a£ 8ttt®z si t dt si di] - vendCg6tkez6s t6dtSsi di] - ebSd eset@ s 535,.oFt+
27% AFA, 880,-Ft, Hes valtozOS o

A szociatis iga atAsr61 @s szo¢ialis ellat&sokr6! sz616 1993o @vi 111o
(tov&bbiakban Szt.) 115. § atapja s:

,,(1)    i t@zm yi t@rit si di] a sze lyes go dosRodas kSr b÷ taAoz6 szociglis
ellitisok elle A kek t meg llap[tott 6s eg (a tov bbiakbaH ir t zr Hyi  ' . °
dij). Az i tSz SHyi t rit i di]at a fe , tar 6 targy@v apritis l-]eig attapitja meg. Az
intCzm6nyi tCritSsi dtj 6sszege nero haladhat]a meg a szolg£ltatasi 6nkOlts?sget. Az
intSzm6nyi t6rit6si di] 6v kOzben egy atkaiommal korrig£1hat6. Az int6zm6nyi t6rit6si dijat
integr lt intSzmSny eset6ben is szotgaltat sonk®nt ketl meghatarozni, ityen esetben az
6nk6Rs@g szgm[t sa sorin a k6z6s k61ts@gelemeket a szolgaltat&sonk@nti k6zvetien
k61ts@gek arAnyiban ke!l megosztanio
(la) TAmogatott lakhat&s eset@n kOl6n ke!l meghat&rozni az int@zm@nyi t6rit@si d[jat
a) a 75. § (1) bekezd@s a) portia szerinti laknat .si szolggitat sra @s
b) a 75. § (1) bekezd@s d) pontja szerinti eg!,es szolg&ttatSsokra.
(2) A k6telezett  ltal fizetend6 t@rit@si di] 6sszeg@t (a tovabbiakban szem@lyi t@rit@si dij) az
int@zm@nyvezet6 konkrCt 6sszegben  i:l pitja meg,  s art6! az elt t st igenyl6t a
meg !tapod s megk6t@sekor [r sban t j@ko:0,:tatja. A szem@lyi t@r[t@si dij nero hatadhat)a meg
az int@zm@nyi t@r[t@si d[j 6sszegCt.

(2a) Tamogatott lakhatt&s esetSn - a (2) beK..zd@sben fogtaltakt61 elt@rBen -. az ellitottat a
szem@iyi t@dt@si di] konkr@t 6sszegben l' ,[;g !iapitott tegmagasabb 6sszeg@r61  s a havi
e!litm ny szab&lyai 61 ke!l tajCkoztatni.
(3) A szem@lyi t o[t si d[] ossz®gs °'"'  ..........  " > :  .......

re delet¢b÷   foglaitah  szeri t,  ==, ", , ' g2 =I,  esetb÷ '   a  fer'astar i5  d6st@s®  alapj&n
cs6kke thet6, illetv÷ ete gedhet6. ! a a i 6te!eo:.   ....  ]Svedelmi  s vagyo i viszoHyai ezt
ir dokoltt£ teszik.
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(3) Az 8tkeztet¢s szern¢lyi t6rit6si di]a az Sztv. 4.§ a) pont]a figyelembev6teU6vel
meghat&rozott j6vedel®m figyetembev6tei6vel meghatgrozott ]6vedetem 20 %o&nak a 30 ad
r6sze.
(4) Az 6tel h zhozszalBit s t k6rheti az, akinek az orvos igazoU sa atap} n indokoR, vagy a
75.6Met6v6t bet6Jt6tte.

26°§ (!) A h9zi segits6gnyqt4 s szem6Jyi t6rit6si di]a:
a) Szocialis segit6s          135 Ft!6ra
b) Szem61yi gondoz s       135 Ft/6ra

(2) A h9zi segits6gnyqt s szem6iyi t6rit6si di]a azon szem61y eset6n  akinek az Sztv. 4.§
a) pont]a figyelembev6tel6vel meghatgrozott ]6vedelem figyelembev6tel6vet meghatgrozott
]6vedelem nero halad]a meg az 6regs6gi nyugdii mindenkod legkisebb 6sszeg6nek 150 % 

t:
a) Szoci lis segit6s         95 Fti6ra
b) Szem61yi gondoz as       95 Ft/6ra

(3) A szem61yes t6rit6si di] egyOttes m6Pt61 ,:e: ha a hgzi segits6gnyOjtas keret(sben 6tkez6st
is biztositanak:
a) A h zi segits6gnyOjtgs (szociglis segit6s vagy szem61y] 9ondoz s) es 6tkeztet6s egy 3ttes
ig6nybev6tete  eset6n  a  szem61yi  t6ri!6si  di]  m6rt6ke  az  Sztv°  4..   a)  pont]a
figyelembev6tel6vel meghat rozott }6vedetem figyetembev®tel6vel meghatgrozott j6vedelem
17%ognak a 30oad r6sze°
b) Akinek nincs rendszeres havi ]6vedelme 6s a h zi segits6gnyOjtgs (szociglis segit6s vagy
szem61yi gondoz9s) keret6ben 8tkez6st is biztositanak szamara, mentes8i a szem6tyi t6rit6si
di] megfizet6se a16to
(4)   int6zm6nyvezet6 az 8] int6zm6nyi terit6si dij atap]an fizetend6 O] szem61yi t6dt6si dijat
minden 6v  prilis 1. nap]gt6! kezd6d6en alkatmazzao
(5) Az a szem61y, aki jogosulatlanul veszi ig6nybe az 6tkeztet6st (pt°: k6rh zi ell$t s ideje

aUatt) k6telezhet6 az int6zm6nyi t6rit6si di) megfizet6s6re.

A v6szhe yzette] 6sszef@gg6 8tmeHeti a ]yek 6  sz616 2021. 6vi XO Xo t6 z@Hy a
R6vetRez6R szeH t  °÷ de ReziR:
,147. § (1) A Ro 'o avi s-vilSg.i wShy Hemzetg dasggot 6 i t6 hatSsS aR enyhit se

deR6be  sz Rs ges gazdasSgi i st zhed6s 6  sz6 6 60312020° (X o18°)  o m°  ÷ de et
hati yba @p@s@ eR Hapjat6  2022° forties 30o na aig   a (3) 6s (4) bekezd6sben foglalt
kiv6teliel
a) a hetyi 6nkorm nyzat,
b} a he]yi 6 Ro mS yzat 8]ta  f® t tar{ot 
ha} hi %6gvet6s] sz÷ 
bb) nonprofit szen ezet,
bc) egy6b szewezet,
c) a helyi 6nkorm nyzat t6bbs®gi tulajdoni r6szesed6s@el mCikOd6 gazdas gi tgrsas g,
d) a helyi 6nkormanyzat t6bbs6gi tula]doni r6szesed6s6vei m 'Jk6d6 gazdas gi t rsas ig altal
alapitott gazdas gi t rsas g,
e) a k6pviseJ6otestOlet feladatk6r6be ta4oz6 k6zszolggltatgs ell t s ra szerz6d6ssel
rendelkez6, a poJg ri perrendta sr6! sz616 t6pv6ny szerinti gazd lkod6 szewezet

Itat   y@]tott  szolg Itat s6 ,          tev@ke ys6g@@   meg llapitott  di],  az
6nkorm£nyzati vagyonnat val6 gazd£lkod£s keret6ben felmer616 dij, i!letv÷ ÷gy b diifizet6si

1R6telezetts6g (a tov£bbiakban egy{}tt: di])  @ @ ÷ n÷  lehet  agasabb,  int
ugya azo  dij aR a 60312020. (XlI. 18o) Ko  o  ÷ d÷let hat£1ybalSp6sSt  ÷ge16z6
napon hat lyos ¢s alkal azand6   k÷.:
(2) Az (1} bel(ezd s szeHnti sme dezet a 60312020. (Xl!=  18o} Ko .  ende et
hat£lybal6p6s6neR nap]£t61  9  meg£11apitott Qi di]at nero vezethet be, 2022. ]Qnius 30=



nap]iig  ] di]aI nero £11apithat meg, megt6v6 ti]aI  ] RStelemeIIi RS e Hem IeI esmtheI
ki.
(3) Nero kell aikatmazni az (1) bekezdSsben foglaitakat abban az esetben, ha a felek a
603/2020. (Xg . 18.) Korm. rendeWet hataayba!6p6se elStt- legalabb k6t6ves id6ta4amra vagy
hatirozaflan id6re o megk6t6tt szerz6d6sOkben szamszeriisithet6 m6don meghat roztgk a
dijemet6s m¢rt6k6t az (1) bekezd6s szerinti id6szak vonatkozasaban.
(4) Nero kell aikalmazni az (1) bekezd6sben foglaltakat abban az esetben, ha a di]emel6s
m¢ Sk¢t a dijfizet¢si k6telezetts6get elSir6 ]ogszab ly 2020.  okt6ber 31.  napj ig
szSmszerSsithet6 m6don meghatBrozta.

4avas om, hogy a nappali eligt9s, az @tkeztet@s, a hazi segits@gnyOjt9s tekintet@ben az
elSterjeszt@sben fogtaltaknak megfelet6en } ]on el a k@pvisel6otestOlet.

Tiszte t R6pvise dotestS et!
K6rem a Tisztelt K6pviselS-testOletet, hogy az el6terjeszt6st vitassa meg 6s a hatgrozat[
javaslatot fogadja el.

14AT£ROZiSii  dAVASLAT

FS de k  k6zs6g  ©nkormanyzat nak  Kepvisel6otestOiete  a  figyelemmel  a  szocialis
igazgat9sr6t 6s szociglis el! t sokr6! sz616 1993. evi 11 . t6 v@ny 115. § (1) bekezd@s@ °e,
valamint  a  F6tdegk  T@rs@gi  Szociglis   Eg@szs@gOgyi,  Gye ekj6t@ti  @s  Ovodai
Onkormgnyzati Tarsul9s T rsui9si meg ltapodas nak V. fe]ezet 4. pontjgra, a F61deak
T@rs@gi Szociglis,  Eg@szs@gOgyi,  Gyermekj61@ti @s Ovodai Onkormanyzati Tgrsulgs
fennta£asaban m{ik6d6 ffS de Ri Egyes tett Eg szs@gSgyi  s Szocia is  stSzmSHy { ta 

yQitott sze lyes go dosRedist  yQ t6 ellitisol< - nappali ell£tgs, 6tkeztet6s, hizi
segits6gnyOjt£s (szoci£1is segit6s, szem61yi gondoz£s)  -i st  a£ yi t qt si di]£ sak
felSlvizsgilatS 6t sz6!6 ®l@÷ e t st  ®gta gyalta, 6s az al bbi hatgrozatot hozza

A h@pvise 6otest@ et a FS deaki Egy®s tett Eg@szs@g ;sgyi @s Szo¢ia [s  st@z @Hy a ta 
y@]tott sze @ yes go doshoda.st ny it6 e atasok o nappali etlatas, @tkeztet@s, hazi

segits@gnyOjtgs (szoci lis segit@s, szem61yi gondozgs}    iHt zs@ yi t@ o t@si d ]ait a
wSszhelyzette! 6sszefOgg6 9tmeneti szabalyokr6l sz616 2021. @vi XCIX. tOw6ny 147o §oa
@ elm@ben  em m6desit]a=

A hat ozat 6  @ds÷s test Rap:
1. F6tdegk kOzs6g potgarmestere
2. F61de9koOf61de9k k6zs6gek }egyzSje
3. FOlde ki EESZl int6zm6nyvezet6
4. F61deaki K6z6s ©nkormgnyzati Hivatal p6nzOgyi csopo t

81de£R, 2022. februgr 04.

....  Gabo 

polg rmester


