
BÁtÁ SSA G Y ARM AT YÁROS Ö N XO aU ÁrUYZAT A
POLGARMESIERÉNEK

54/2021,(ll1.30,) h a t á r o z a t a
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi téríést díjai

szolgáItatási önköltségének megállapításáróI

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011, évi
CXXVlll. törvény 46,§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(1,29,) Korm, rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekinteftel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjáruány terjedésének csökkentése érdekében az alábbi
döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere az elöterjeszíésben foglalt tartalommal
elfogadja az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások intézményitérítési díjai szolgáltatási önköltségének megállapításáról szóló tájékoztatót,

2.) A Polgármester a 2021, évi önköltségszámítás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások intézményi térítési díjait nem módosítja.

3,) A Polgármester felkéri a Jegyzöt a döntéshez kapcsolódó egyéb szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő:
Felelős:

2021. március 31.
Csach Gábor polgármester
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Tisztelt Képvíselő-testület!

A szociális ellátásokért fizetendő térítési díj meghatátozását,valamint azewrckalapjátképező
szolgáltatás önköltségének számítását törvény szabályozza.

A szociális igazgatástől és a szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 1993. évi III.
tv. (továbbiakban: Szt.) 114. §- (1) bekezdése szerint " Ha e törvény másként nem rendelkezik
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell ftzetni;'
A 115. § (1) bekezdés szerint azintézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe
tartoző szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. (a továbbiakban: intézményi
térítési díj).

Azintérulényi térítési díjat a fenntartó évente ál|apítjameg. Az intézményi térítési díj összege
nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált
intézmény esetében is szol gáltatásonként kell me ghat án oznl

Balassagyarmat Varos Önkormanyzatának Képviselő-testülete a 212006 (I. 27.)
önkormanyzati rendeletével áLlapította meg a szociális intézményekben fizetendő tédtési
díjakat. A térítési díjak összegének váItoztatása a fenntartó jogköre.

Jelen előterjesztés a 2020. évi költségvetési teljesítési adatok, illetve a 2021 évben varható
változások alapj án hatáxozza meg az önköltséget.
A fizetendő térítési díjak emeléséről legutóbb 2020. januari ülésén döntött a Képviselő-
testület. Jelen előterjesáés alapjána térítési díjak további emelésére nsm tesz javaslatot.

Mivel a térítési díj alapja a szolgáltatási egységre jutó önköltség, ezért az érintett intézmények
vonatkozásában az egyes szolgáltatásokra vonatkozó önköltség kimutatását az alábbiak
szerint tessztik meg:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szőIő 29lt993. (II.17.)
Korm. rendelet 3. § (l) bekezdésnek rendelkezése szeúnt - az intézmények által ellátoít
feladatokra vonatkozóan - azintézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat:

a.) étkezés esetén ellátási íapta,
b.) házi segítségnyújtás esetén gondozási őtéra,
c.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,

d.) támogatő szolgáItatás esetén szolgáIati órára és szállítási kilométerre,
e.) nappali ellátás esetén ellátá§i napta,
f.) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.

Azintézményi térítési díj meghatérozásakot a szolgáltatási önköltségazintézményi térítési dd
felső hatrára.

A2020. évi teljesítések adatai íigyelembe vételével, 202l. évre az önköltséget az alélobiak
szerint határ o zzllk me g:



1. szociális étkeztetés szoleáltatási önköltsége

Foglalkoáatottak személyi juttatásai: 24 8zlBFt
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó: 4 131 E Ft
Egyébkiadások 19 345 EFt
Összes kiadás: 48 297 EFt

52 367 adagl249 nap : 2I0 fő étkeztetett

Edéd önköltsége:

43 068 000._ Ft l 2I0 fő

205 085.-Ft l249 nap

Kiszállítás önköltsége:

5 229 000.- Ft l l50 fő l 249 nap

Szociális étkezés önköltsége:

Normatíva: 65 360 Ft 1249 nap

Térítési díj alapja

205 085.- Ftlfőlév

824,-Btlíőlnap

140.- Ft/főlnap

964.-Ftlfőlnap

262.-Ftlíőlnap

702.-Ftlfőlnap

A szociális étkezés intézményi térítési díja nettó 598 F't/nap/fő, melyb ől az étkezés térítési
díja 488 F't/nap/főo a szállítási költség nettó 110 Ftlnaplháztartás. Az egy hánartásban éIő
személyeknek történő kiszállításkor csak egy szállítási díjat lehet felszámítani.

Az önkorményzat az elIátást igénybe vevő, alacsony jövedelemmel rendelkezők részére, az
intézményi térítési díj bruttó összegéből kedvezményt biztosít, az alábbiak szerint:

a.) a 45.000,- Ft lfő lhő összeget meg nem haladó jövedelemmel rendelkező ellátottak
kedvezmény e 3 4 5 . -Ftl nap l fő

b.) a 45.001 60.000,- Ft lfőlhő közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak
kedvezmény e: 25 5,- Ftlnapl fő

c.) a 60.001 75.000,- Ft lfő l hő közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak
kedvezmény e: 21 5.- Ftlnaplfő

d.) a 75.001 - 90.000,- Ft / fo l hő közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak
kedvezménye: 1 85.- Ftlnaplfő

A Szent Erzsébet Idősek Otthona az időskoruak bentlakásos ellátását több jogcímen látta el.



2020. évben minimális (0,08 fö) mértékben volt igény az idősek nappali ellátásfua,
fokozatosan csökkenő mértékű a fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása (12 fő)
(állami feladat, csak csökkenhet, új ellátottat nem lehet felvenni). A tartós bentlakásos ellátást
igénybevevők között a demens betegek száma kevesebb (l2 fő), míg az időskoruak száma
140 fő. Azátmeneti elhelyezést igénylő gondozottak számaáItalában4 fő.

A 2020. évi teljesítések adatai figyelembe vételével, 202I. évre az önköltséget az alábbiak
szerint határ o zzllk me g:

2. Fowatékossáegal élők tartós bentlakásos ellátása szolgáltatás önköltséee

Foglalkoztatottak személyi j uttatásai : 22273 EFt
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 756EFt
Dolosi kiadások: 10 440 E Ft
összes kiadás:

36 269 000.- Ft l 12 fő :
36 269 EFt

3 022 400.- Ft/főiév

Önköltség:

3 022 400.- Ft l lzhő 25I 867.-Ftltőlhő

3 022 400.-Ft l 366 nap: 8 258.- Ftlfőlnap

Normatívaz 23 653 000.- Ft/12 fől366 nap = 5 385.- Ftlfőlnap

Térítési díj alapja 2 &73.-Ftlfőlnap

A szakosított szociális elláások íntézményi térítési díjának mértéke

Fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásának térítési díja

a) Intézményi étkezés igénybevételével: 2 560,- Ft/nap

b) Intézményi étkezés nélkül: 1.585.- Ft/nap

3. Időskorúak tartós és átmeneti bentlakásos ellátása szoleáltatás önköltséee

Foglalkoáatottak személyi juttatásai: 240114 E Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájarulási adó: 39 884 E Ft
Doloei és egvéb kiadások: 143 978 E Ft
Összes kiadás: 423 976EFt
l44 fő ( 140 fr időskoru, 4 fö átmeneti ellátott )



423 976 000.- Ft l l44 fő:

Önköltség:

2944 300._ Ft l I2hő

2 944 300.-Ft l 366 nap:

2 944 300 Ft/fo/év

245 360,-Ftlfőlhő

8 045.- Ftlfőlnap

3.150.- Ft/nap

2.I45.- Ft/nap

3.150.- Ft/nap

2.145.- Ft/nap

2750 600.- Ft/főlév

229 220.-Ftlfőlhő

7 515.- Ftlíőlnap

4 595.- Ftlfőlnap

2 920.- Ftlíőlnap

18 961 EFt
3 156EFt

Kapott támogatás:25l 8l9 000l144fő 1366 nap = 4 778,- F't/főlnap

Térítési díj alapja 3 267.-Btlfőlnap

A szakosított szociális ellátások intézményi térítési díjának mértéke

Időskorú ellátottak intézményi ellátásának térítési díja

a) Intézményi étkezés i génybevételével :

b) Intézményi étkezés nélkül:

a) Intézményi étkezés igénybevételével :

b) Intézményi étkezés nélkül:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájarulási adó:

12fő gondozott

33 007 000.- Ft l 12 fő:

Önköltség:

2750 600.- Ft l l2hőnap:

2750 600.-Ft l366nap:

Kapott támogatás:20 I8I 000ll2 fő 1366 nap =

Térítési díj alapja:

Átmeneti elhelyezést nyújtó ápoló-gondozó otthoni ellátás intézményi térítési díja

4. Demens beteeek tartós bentlakásos ellátása szoleáltatás önköltséee

Doloqi és eeyéb kiadások: 10 890 E El
Összés kiadás: 33 00? E Ft



A szakosított szociális ellátások intézményi téútési díjának mértéke

Demens ellátottak bentlakásos intézményi ellátásának térítési díja
a) Intézményi étkezés igénybevételével :

b) Intézményi étkezés nélkül:

2.9I5.-Ftlnap

I.920.- Ft/nap

A 2019. évi teljesítések adatai figyelembe vételével, 202t. évrc az önköltséget az alábbiak
szerint hatőr o zzllk me g:

§. Időskorúak. demens beteeek nappali ellátása szoleáltatás önköltsége

2020. évi igénybevételek szátma 30 : 366 nap:0,08 ezért a20l9. évi teljesítés adatokat
vettiik figyelembe.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájaralási adó:
Dolosi és esvéb kiadások:

135 518._ Ft
25I7l.-Ft

Dologi kiadások: 87 502.- Ft
Összes kiadás: 245 326,-Ft

245 326.- Ft / 1 fo : 245 326.-Ftlfőlév

245 326.-Ft l 25I nap : 971.-Ftlfőlnap

Kapotttámogatás: 109 000 Ftlfőlévl21lnap : 434.-Etlfőlnap

Térítési díj alapja: 543.-Ftlfőlnap

Idősek Klubja (nappali ellátás) intézményi térítési díja étkezést is igénybe vevők esetén a
szociális étkezés megállapított díján túl 80 Ftlnap összegben kerül megállapításra.
A jelenlegi térítési díjak minden esetben alacsonyabbak a számításoknál bemutatott térítési díj
alapjánál, ami a szolgáltatási önköltségek és afeIadatrakapott állami támogatás különbözete.

1. Bölcsődei ellátás (étkezés nélkül) szoleáltatás önköltséee

56.92I EFt
9.752EFt
6.887 E Ft

összes kiadás:

Gondozottak létszáma: 5 I fő
Gondozási napok száma: l0.784 nap

73.560 E Ft



A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által már jelenleg
feladatok önköltségeinek számításéú. az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ á|tal tewezett
önköltsége a következők szerint alakul.

Fowatékos személvek nappali ellátása szolgáltatás önköltsége étkezéssel

73.560.000 ,- Ft l 10.784 nap =
Kapott támogatás: 63 930 700Ftl l0 784 nap :

Térítési díj alapja:

A bölcsődei ellátás térítési díja: 0.- Ft/nap.

6.82I,- Ftl gondozási nap
5 .928,- Ftl gondozási nap

893,- Ft/gondozási nap

8268EFt
I282EFt

1 066 000._ Ftlfőlév

900.- Ft/nap

100.- Ft/nap

2226EFt
345 E Ft

1 481 EFt

is ellátott

ellátások

Dologi és egyéb kiadások: 3 242EFt
Összes kiadás: InnEFt
1,2 fő ellátott

Foglalkoztatottak személyi j uttatásai :

Munkaadót terhelö járulékok és szociális hozzájátuIási adó:

12 792 000.- Ft l 12 fő :

Önköltség:

1 066 000.- Ft l 250 nap : 4264"-Ftlfőlnap

Kapott támogatás:9 662 400lI2 fő 1250 nap = 3 22l.-Ftlíőlnap

Térítési díj alapja: 1 043.- Ftlfőlnap

Fogyatékos személyek nappali ellátásának térítési díja
a) Intézményi étkezés i génybevételével :

b) Intézményi étkezés nélkül:

Foglalkoztatottak személyi j uttatásai :

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájarulási adó:
Doloei és eeyéb kiadások:

pszichiátriai beteeek nappali ellátása szoleáltatás önköltsége étkezéssel

összes kiadás:

6 fő gondozott

4 052 000.- Ft l 6 fő : 675 333.-Ftlfőlév

4 052EFt



Önköltség:

675 333.-Ft l 250 nap: 2 701.- Ft/főlnap

Kapott támogatás 2 700 000/6 fő 1250 nap : 1 800.- Ft/főlnap

Térítési díj alapja: 901.- Ft/főlnap

Pszichiátriai betegek nappali ellátásának térítési díja
a) Intézményi étkezés igénybevételével:

b) Intézményi étkezés nélkül:

900.- Ft/nap

100.- Ft/nap

675 333.-Ftlfőlév

900.- Ft/nap

100.- Ft/nap

2226EFt
345 E Ft

szenvedélvbetegek nappali ellátása szoleáltatás önköltsége étkezéssel

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájuulási adó:
Dologi és egyéb kiadások: 1 481 E Ft
Összes kiadás: 4 052EFt

6 fő gondozott

4 052 000.- Ft l 6 fő:

Önköltség:

675 333.-Ft l250 nap: 2 701.- Ftlfőlnap

Kapott támogatás: 2 700 000/6 fő 1250 nap : 1 800.- Ft/főlnap

Térítési díj alapja: 901.- Ft/főlnap

Szenvedélybetegek nappali ellátásának térítési díja
a) lntézményi étkezés igénybevételével :

b) Intézményi étkezés nélkül:

A jelenlegi térítési díjak minden esetben alacsonyabbak a számításoknál bemutatott térítési díj
alapjánáI, ami a szolgáltatási önköltségek és afeladatra kapott állami támogatás különbözete.

EzzeI a Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által többször
módosított 212006. (I. 27.) önkormányzati rendeletével megállapított a szociális
intézményekben fizetendő térítési díjak megállapítástíról szóló rendeletében meghatiározott
intézményi térítési díj ak a j o gs zabályi követelményeknek me gfelelnek.



A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díját Balassagyarmat Város Ónkorcnányzata
KépviselŐ-testületének 112006.(I.27.) rendelete tartalmazza. A rendelet jelenleg hatályos
szab ály ai az alábbi akb an határ o zzák me g a napi ny er s anya gn o rma ö s s ze gét :

A g1,,ermekek napkazbeni ellátásáért fizetendő gondozási díjról, valamint a napi
nyer s any agnorma ö s s ze gér ől

A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltsége eg1l ellátottra jutó napi összege;
(AFA alapja)

a.) bölcsődében: reggeli 5],- Ft
tízórai 12.- Ft
ebéd 209,- Ft
uzsonna 43,- Ft

b,) óvodókban:

c.) napkazikben:

oSSzeSen

tízórai
ebéd

összesen

tízórai
ebéd

3]5,- Ft

5],- Ft
209,- Ft

303,- Ft

70,- Ft
268,- Ft

uzsonna 43,- Ft

összesen

d.) általános iskolai menza: ebéd

e.) középiskolai menza: ebéd

uzsonna 60,- Ft
398,- Ft

268,- Ft

287,- Ft

f,) koUégiumban ( Madách K.; Nyírjesi speciális iskola): reggeli
tízórai

] ]9,- Ft
77,- Ft

ebéd 288,- Ft
uzsonna 85,- Ft
vacsora 206,- Ft
oSSZeSen 772,- Ft

A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjainak emeléséről a Képviselő-testület a 2020
ianuári ülésén döntött.

A hatarozati javaslat elfogadásához Balassagyarmat Vfuos Önkormtinyzata Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzataúl szóló rendelet alapján a Képviselő-testület döntése
sztikséges, ugyanakkor a jelenlegi rendkívüli jogrend miatt a döntés a polgármester
hatáskörében van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet ahatározati javaslat megtargyalására és támogatására.



Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ
2660 B alass agy afínat, Rákóczi fe j e delem űtja 72.

2027. Év

Egy gondozási őtáta eső önköltség (SZG)
Házi segítségnyúitás összes

költsés
Összes őtaf évx Önköltség/óta

104 700 802 Ft 27 563 3801F
naP / E óra,

Egy gondozási órára eső norma{va {SZG) (130"/o)

Há,4 sqiJé4ly $táJ ttolltlalítu össleg

(sZS+sZG) Óssrys óra/ á, Nannatíva /óru

82 607 500 Ft 27,ój 2 997Ft

Egy gandozási ótzíra eső téátési díi (§ZG) (130%)

Eg,goldoiás,i órára uő őlkőbség
Egy gndoiriti órára eső

alabnomta!íaa
I1t / óra

3 801 Ft 2 997 Fl 803,57 Fl
aJíIl<ol tseg aa]r} an s z afi u to u
ís t é z m én yi tétítési d,íi: 80lí Ft,/ óra

,Lz ellátottak által ftzetendő sz emélyi
tédtési díi

Személyi gondozás
Jövedelem kategória

(Ft) Ft/ őta

L!57.000 Ft 29a
57.001-85.500 Ft 390

85.501-114.000 Ft 580

1 14.000 Ft felett 79a

Szociáüs segítés
Jövedelem kategória

(Ft) Ft/ őta

1 100

Ralassagyarmat, 2021.0L26

Magyatotszág 2019. év1, központi költségvetésétő| szóló 2018. évi L Törvény
Az ellátottak számának meghatírozása: tetwezéskor a szociá]is segítés és személyi gonclozás keretében ellátottak éves becsült
száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban rószcsiilők tevékenységn aplőla alapján naponta összcsíte tt ellátottak száma oszrva

a személyes gondoskodást nyú|tó szoci:ílis intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeitől szó|ő 7/2000.
(I. 7.) SzCsM tendelet
I{iegészítő szabályok 3. Házi segítségnyújtás keretében nyújtott szerrré\,i gondclzás esetén a szclciáüs gondclzók havi szánát az 5.

számú mc]lóklet Á) pontja szerinti tevékenységnaplókban cllátottanként, havclnta rögzítctt idótartamok összcsítésc alapján kcll
meghatároz,ni. Á tcvókcnység megkezdésónck clső hónapjában a mcgállapodásokban rőgzített idljtartamok összcsítósc az,ftányadó.
F,gl,gondozri k<jzvetlerr gondozásta fotdított havi ótaketete 147 őta. Ellátotti szám számítása:21, óta - 1 fő el]átott.

a személyes gondoskodást nyúitó szociáüs ellátások tétítési díjáról szől'ó 29 /1993. (II. 17.) Korm. Rendelet
3. § (1) ,\z rntézményi téítósi díjat és a szemólyi térítési díjat .....
b)* h^z,isegítségnyújtásesctóngondclzásiőtátl,...,..\,etírvckcllmcghatározni.

Házi segitségnyúitás - Személyi Gondozás tétítési díjai 175 fő/év



B alas s agy afflnat Kistétsé g Sz ociális Szolgá|tató Közp ont
2660 B alass agyafmat, Rákóczi fej edelem űtia 12.

2021. pv

Gondozási őták száma ( 1 Feladate =7őta
Egv sondozási őtáta eső önkölt

Személyi segítés összes
költség

7 639 316 Ft

Egy goadozásj óráta eső pá]yázati támogatás
Pá/_lá7ali látogatás Ósq,ls ótl/ iu l"áaogatás/ óa

4 ó25 aaO Ft j a00 1542 Ft
Egygoadazási ózáta eső térltésí díj

l:g,goadali:i órára

uő önköltsíg

í:g,goruloryisi

órára aő pá$á4lti
tánogaáás

Ft / nap

2 546 Ft l ,,l2 1 004 Ft
Ó*aastg ataplán számított iatéanényi
tétítési díi:

1 0B3 Ft/óta

Szállítási km_ek száma (1FE = skm) 8000 5

szá|7itási km -re eső önköltsé

Szállíl6g összes költség Önköltség / krn

22 91,7 949 Ft

Egy szálíítási lan-te esőpűyázati t:ímogatás
Pá!,á7ati táttngatás Óssrys ,kn/ á,* Táldagatás1 kn

29 l7r 000 Fl 80 aaq 3ő-' Ft
rElőT! á,adatá alaPján alánosaniíiglehmbe úue a kisiáíLili kiloxlátercket.

Egy száIíítási }an-re eső tér{Ési díi
Ep s7állítlti ka-re eső

ött*öhsig

Eg s4itlítási &ttl-re

aőpállá7ati
tá/zolatás

Ft r/}rm

573 Fr ,65 Ft 208 Pt
Ónkőhség alapján s*itttítot t ín tézményi
tétítési díj:

2a6 Ftlkm

Balassagyatmat, 2021.01.26

Támogatő szo|gáltatás önköltség - térítési díi

Támogatő szolgáltatás önköltség - térítési díi
§záltítás

400(

Össz.. km/év

40 000 573 Ft



B ala s s agy aímat Kis téts é g S z o ci ális S zolgá|tató Kö zp o nt
2660 B alas s a gy af m a t, Rlákő czj fe i e delem űtj a 12.

2027. pv

szociálisan tászotalt személvek személvi tédtési díia

Jövedelem kategória ( Ft )

-57.000 Ft
7.001-85.500 Ft

san NEM tászotult személyek személyi

bérleti díiak

Balassagyarmat, 2021.01.26

T árno gatő sz olgáltatás s z emélyi t érít é si dij ai



Balassagyarmat Kistétség Szocilílis Szolgáltató Központ
2660 Balassagyafmat, Rákóczi fejedelem útja t2.

vÉ,7.02

Egv gondozási órára eső önköltsés
Házi segítségnyújtás

összes költség Összes óta/év Önköltség/óra
104 700 802 Ft 44 100 2374 Ft

115. § (1) Az intózmónl,i tétítósi dí| a szemólycs gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások cllcnórtókckónt mcgállapított r_isszcg (a

továbbiakban: intézményi téítési díj). t\z iltézmélyi tórítósi díjat a fcnntartó tátgyóv április 1-jóig állapítja mcg. Az intézmérryi térítési cUj

összege nem hal a<lhat j a neg a sz,olgáItatási iinköltsópJet.

*ó3. 
§ (10) Házi segítségnyujtás esetében a gond<lzási szűkséglettel nem rendelkező szernély is ellátlrató, lia az ellátást igénylő vagv a térítési

díjat nrcgfizető nás szcmély írásban r,áIlalja a szolgáltatási önkőltséggel azonos mértékű szcmólyi tédtési díj mcgfizetését.

Az ellátottak által íizetendő személü térítési
Személyi gondozás

Iővedelem katesí;ria ( Ft ) Ft/ ón
0-57.000 Ft

57.001-B5.500 Ft
85.501-1 14.000 Ft
114.001 F-t felett

290.-

390.-

5B0.

790.-

szociális segítés

lövedelem katesória ( Ft) 1 .100.-

Balassagyarmat, 2021.01,.26

Gondozási őták száma

Gondozottak száma Gondozási napok száma
Napi

gondozási
őrák szárna

osszes óra

115 252 8 44 10t

nem rendelkező személy áítal

Házi (775



B alas s agy atmat Kis téts é g Sz ociális Szolgáltató Központ
2660 B alas s agyarmat, Rákó czi fei edel ern űtia !2.

2027. Bv

Személyi költsések összesen 10 458 532Ft
Dolosi költsések összesen 1 998 760 Ft
ÖSSZBS KÖLTSBG 72 457 292Ft

2027. évi tefvezett rnutatőszárn 52 fő
Gondozói éves óraszám 257 napx2rí fő* 8 óta 5 020

F,gy őúta eső önköltség: 12 457 292 §tl 5a2a &a 2 482Ft

személvi költsések összesen 10 578 533 Ft
Dolosi költsések összesen 1 998 350 Ft
OSSZES KOLTSEG 72 576 883 Ft

2021. évi tefvezett mutatószám 52 fő
Gondozói éves óraszám 251nap*Zrí fő* 8 óta 5020 őn
Egy órára eső önköltség: 12576883Ft/ 5a2O őta 2 505 Ft

Balassagyarmat, 2027,01,.26

PSZIcHIÁtnrAI BETEGEK KÖZÖSSEGI ELIÁTÁSA
öNrörrsBc szÁuírÁs

SZENVEoBLyBETEGEK rÖzÖ ssncl BrrÁrÁse
öNrörrsBc szÁuírÁs


