
















Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

a 14/2011.(IV.27.), 10/2012.(II.28.), az 5/2013.(II.26.), a 13/2013.(IV.30.)  a 4/2014.(III.31.) , a 17/2014.(VI.30.), a 9/2015.(III.13.), a 6/2016.(III.29.) és a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított

9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról  

egységes szerkezetben






















Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása III. fejezetének 8. pontjában foglalt kijelölő rendelkezésre a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok

1.§ (1) A jelen rendelet a Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: intézmény ) által nyújtott, alábbi személyes gondoskodási formákat, azok  igénybevételét és az azok után  fizetendő  térítési  díjakat szabályozza.
       (2) A személyes gondoskodási formái:
a) az étkeztetés,
b) a házi segítségnyújtás,
c) a támogató szolgáltatás, 
d) a nappali ellátás, ezen belül:
da )az  idősek nappali ellátása, 
db) pszichiátriai betegek nappali ellátása és
dc) a fogyatékosok nappali ellátása,
		e) a családsegítés és
		f) a közösségi ellátás.

2.§ (1) A  személyes gondoskodás igénybevételére irányuló kérelmet  a Zirc Kistérségi  Szociális Szolgáltató Központhoz kell benyújtani.
      (2) Ellátást biztosítani a - személyes gondoskodás keretében - annak a személynek és eltartottjainak, aki önmaga és eltartottjai számára emberhez méltó körülményeket biztosítani nem képes.
      (3) Meg kell szüntetni az ellátást, ha a személyes gondoskodásban részesített személy vagy eltartottja egészségi állapota, vagy szociális helyzete oly mértékben javul, hogy további ellátása nem indokolt.
      (4) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott ellátást igénylő, személyes gondoskodásban részesített személy tartási vagy öröklési szerződést köt, akkor személyi térítési díjként az intézményi térítési díjat kell megfizetni. 

2. Étkeztetés

3.§ (1) Napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani annak a személynek és eltartottjainak, akinek szociális helyzete, vagy idős kora, vagy egészségi illetve pszichés állapota, fogyatékossága azt indokolja és önmaga, illetve eltartottjai részére más módon azt biztosítani nem képes.
      (2) A napi egyszeri meleg étel tartósan, vagy átmeneti jelleggel biztosítható, a kérelmező helyzetére és állapotára való tekintettel.
      (3) A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ az (1) bekezdésben meghatározott esetekben külön eljárás nélkül köteles a napi egyszeri főtt ételt biztosítani.




3. Házi segítségnyújtás

4.§ (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
a)  az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést és
c) a veszélyhelyzetek  kialakulásának megelőzésében, azok elhárításában való segítségnyújtást.
       (2) Saját otthonukban kell segítséget nyújtani azoknak 
a) az időskorú embereknek, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
b) a pszichiátriai betegeknek, fogyatékos személyeknek, valamint szenvedélybetegeknek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
c) az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak és
d) azoknak a személyeknek, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

4. Támogató szolgáltatás

5.§ (1) A Támogató Szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
       (2) A Támogató Szolgálat feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően:
	az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának biztosítása szállító szolgálat működtetésével,

az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, 
információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
egyes szociális alapellátási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása és
a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.
 

5. Idősek nappali ellátása


6.§ (1) Az idősek nappali ellátását nyújtó intézmény (Idősek Klubja) célja, hogy a saját otthonukban élők részére biztosítson lehetőséget az intézményben a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
       (2) Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosít, közösségi szolgáltatásokat szervez. 
       (3) Az Idősek Klubja a 18. életévét betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni gondozására, tartózkodására szolgál. 


6. Fogyatékosok nappali ellátása


7.§ (1) A fogyatékosok nappali ellátását nyújtó intézmény célja, hogy a saját otthonukban élők részére biztosítson lehetőséget az intézményben a napközbeni tartózkodásra, szükség szerint étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
       (2) A nappali intézménynek a fogyatékosok egyéni szükségletei által meghatározott fizikai, mentális és pszicho-szociális gondozást kell megvalósítania.
       (3) A fogyatékosok nappali intézményébe felvehető a saját otthonában élő, önmagára és környezetére veszélyeztető magatartást nem tanúsító, orvosi ellátást és állandó ápolást nem igényelő személy, aki nem vesz részt gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban intézményi formában és a 3. életévét betöltötte, önkiszolgálásra részben képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos (értelmi, látás, hallás, mozgás, vagy halmozottan sérült), illetve autista személy.

7. Pszichiátriai betegek nappali ellátása


8.§ (1) A pszichiátriai betegek nappali intézménye a saját otthonukban élő pszichés problémákkal küzdőknek, valamint hozzátartozóiknak, ill. krízisben lévő személyeknek nyújt segítséget és biztosít lehetőséget az intézményben  a nappali tartózkodásra, kulturális, szabadidős, tájékoztató-, készségfejlesztő tevékenységre, pszicho-szociális gondozásra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
        (2) A pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó intézmény feladata egy korszerű, a betegek egyéni szükségletei által meghatározott,  öntevékenységre építő pszicho-szociális gondozás megvalósítása.

       (3) Az ellátottak kiemelt köre:
             a)  különböző pszichiátriai betegségben szenvedők,
             b) a pszichiátriai betegek hozzátartozói,
             c) krízisben lévő személyek és
             d) mentális gondokkal küzdő érintettek, akik prevenciós céllal keresik fel az intézményt.

8. Közösségi ellátások

9.§ (1) Pszichiátriai ellátás keretében segítséget kell nyújtani
a) a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegeknek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható és akik életvitelükben, valamit szociális helyzetük javításában igénylik azt,
b) a tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyeknek és 
c) a szociális intézményben élő, vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló pszichiátriai betegeknek, akik lakóhelyükön stabil háttért és kontrollt igényelnek.
       (2) Ennek keretében biztosítani kell: 
	lakókörnyezetében történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,

a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
a háziorvossal és a kezelő orvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
a pszicho-szociális  rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését és 
megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

9. Családsegítés

10.§ (1) A családsegítés a szociális vagy a mentálhigiénés problémák, illetve egyéb  krízishelyzet miatt  segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
         (2) A családsegítés keretében biztosítani kell:
   a)   a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
   b) a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
   c) a veszélyhelyzetet és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben,
   d) a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
   e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási  problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve a szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére a tanácsadás nyújtását és
	a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatásokat.

         (3) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.


         (4) Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjed ki, ha 
	a kiskorú családtagjainak ellátása a családsegítés keretében indult, vagy

a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.


10. Eljárási szabályok

11.§  (1) A szociális ellátásokra irányuló kérelmet az intézményhez kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell a szociális ellátásokról szóló törvény által előírt okiratokat.
(3) A rendszeres jövedelem számításkor a jövedelem három havi átlaga vehető figyelembe.
(4) A rendszeresen nem mérhető jövedelmek számításakor a jövedelem egyéves átlagát kell figyelembe venni.
(5) Az intézmény a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik, szükség esetén környezettanulmányt végez, különösen akkor, ha a benyújtott igazolások alapján a rászorultság ténye egyértelműen nem állapítható meg.
(6) A kérelmező köteles a szociális helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában közreműködni, és valós adatokat közölni.


11. Záró rendelkezések

12. § Módosította a 13/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013.május 1. napjától. (1) A Rendelet 1. melléklete az étkeztetés térítési díjait tartalmazza.
         (2) A Rendelet 2. melléklete a házi segítségnyújtás térítési díjait tartalmazza.
         (3) A Rendelet 3. melléklete a nappali ellátások térítési díjait tartalmazza.
        (4) A Rendelet 4. melléklete a támogató szolgálat térítési díjait tartalmazza. 
        (5) A Rendelet 5. melléklete a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának térítési díjait tartalmazza.
        (6) Az (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdésben hivatkozott mellékletekben az egyes személyes gondoskodási formákon belül a személyi térítési díjak közötti különbségek alapja a kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított arányai közötti különbség.

       
13. § (1) Jelen rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba.  
         (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 7/2010.(III.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.







	melléklet a 19/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez Módosította a 14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2011.április 28-tól., Módosította a 10/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2012. március 1. napjától., Módosította az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2013. március 1. napjától., Módosította a 4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2014. március 31-e 21 órától., Módosította a 9/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2015. április 1. napjától., Módosította a 6/2016.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2016. április 1. napjától., Módosította a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2017. április 1. napjától.




Szociális étkeztetés 

 
Megnevezés
Étkezés
Szállítás
 
Megosztás aránya:
10 139 634
1 602 894
1.
Összkiadás (Ft):
10 139 634
1 602 894
2.
Ellátottak száma/kiszállítás:
55 fő
10 793 db
3.
Ellátási napok száma:
251 nap
251 nap
4.
Szolgáltatási önköltség:
734,49
148,51
5.
Állami támogatás (Ft):
3 044 800
0
6.
Egyenleg (1.-5.):
7 094 834
0
7.
Állami támogatással korrigált szolgáltatási önköltség (Ft/ellátási nap):
513,93
148,51
8.
Alkalmazandó intézményi térítési díj (Ft/ellátási nap):
735
150


Szociális étkeztetés személyi térítési díjai


28.500,-Ft-ig
28.501,-Ft –tól 57.000,- Ft-ig 
57.001,- Ft–tól
85.500,-Ft-ig
85.500,-Ft felett
114.000.- Ft felett
Ebéd Fizetendő összeg Ft/ellátási nap
300,-
385,-
470,-
555,-
650,-
Szállítási költség Fizetendő összeg Ft/ellátási nap
90,-
100,-
110,-
120.-
130.-
A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya
>100 %
<200 %
200 % - 300 %
300 %-400 %
400 % <





2.  melléklet a 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez Módosította a 14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2011.április 28-tól., Módosította a 10/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2012. március 1. napjától., Módosította az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2013. március 1. napjától.
, Módosította a 4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2014. március 31-e 21 órától., Módosította a 9/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2015. április 1. napjától., Módosította a 6/2016.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2016. április 1. napjától., Módosította a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2017. április 1. napjától.


Házi segítségnyújtás


Megnevezés
Személyi gondozás
Szociális segítés
1.
Összkiadás (Ft):
3 758 770
1 503 508
2.
Ellátottak száma
5 fő
2 fő
3.
Ellátási napok száma:
251 nap
251 nap
 
Gondozási órák száma:
1 757 óra
502 óra
4.
1 gondozási órára jutó szolgáltatási önköltség (Ft):
2 139,31
2 995,04
5.
Állami támogatás (Ft):
1 355 000
0
 
Egy gondozási órára jutó állami támogatás (Ft)
771
0
6.
Egy gondozási óra állami támogatással korrigált szolgáltatási önköltsége (Ft/óra)
1 368,31
2 995,04
8.
Alkalmazandó intézményi térítési díj (Ft/gondozási óra):
1 370
1 370



Házi segítségnyújtás személyi térítési díjai


28.500,-Ft-ig
28.501,-Ft –tól 57.000,- Ft-ig 
57.001,- Ft–tól
85.500,-Ft-ig
85.501,-Ft –tól 114.000,- Ft-ig 
114.000,- Ft felett
Személyi gondozás Fizetendő összeg Ft/gondozási óra
80,-
100,-
165,-
200,-
250,-
Szociális segítés  Fizetendő összeg Ft/gondozási óra
80,-
100,-
165,-
200,-
250,-
A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya
>100 %
<200 %
200 % - 300 %
300 % - 400 %
400 % <





3. melléklet a 9/2011.(III.29..) önkormányzati rendelethez Módosította a 14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2011. április 28-tól., Módosította a 10/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2012. március 1. napjától., Módosította az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2013. március 1. napjától., Módosította a 4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2014. március 31-e 21 órától., Módosította a 17/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. június 30-a 21 órától., Módosította a 9/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2015. április 1. napjától., Módosította a 6/2016.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2016. április 1. napjától., Módosította a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2017. április 1. napjától.

Nappali ellátások

Idősek nappali ellátása

1.
Összkiadás (Ft):
5 386 959
2.
Ellátottak száma
15 fő
3.
Ellátási napok száma:
251 nap
4.
Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap):
1 430,80
5.
Állami támogatás (Ft):
2 452 500
6.
Egyenleg (1.-5.):
2 934 459
7.
Állami támogatással korrigált szolgáltatási önköltség (Ft/ ellátási nap):
779,40
8.
Alkalmazandó intézményi térítési díj (Ft/ellátási nap):
1 430


Fogyatékosok nappali ellátása

 
Megnevezés
Nappali ellátás étkeztetés nélkül
Étkezés
1.
Összkiadás (Ft):
13 179 800
1 305 200
2.
Ellátottak száma
28 fő
8 fő
3.
Ellátási napok száma:
251 nap
251 nap
4.
Szolgáltatási önköltség (Ft/ellátási nap):
1 875,33
650
5.
Állami támogatás (Ft):
13 750 000
0
6.
Egyenleg (1.-5.):
-570 200
1 305 200
7.
Állami támogatással korrigált szolgáltatási önköltség (Ft/ellátási nap):
-81,13
650
8.
Alkalmazandó intézményi térítési díj (Ft/ellátási nap):
1 875
650







Pszichiátriai betegek nappali ellátása

 
Megnevezés
Nappali ellátás étkeztetés nélkül
Étkezés
1.
Összkiadás (Ft):
3 808 800
1 305 200
2.
Ellátottak száma
18 fő
8 fő
3.
Ellátási napok száma:
251 nap
251 nap
4.
Szolgáltatási önköltség (Ft/ellátási nap):
843,03
650
5.
Állami támogatás (Ft):
4 017 600
0
6.
Egyenleg (1.-5.):
- 208 800
1 305 200
7.
Állami támogatással korrigált szolgáltatási önköltség (Ft/ellátási nap):
- 46,22
650
8.
Alkalmazandó intézményi térítési díj (Ft/ellátási nap):
840
650

Nappali ellátások személyi térítési díjai


28.500,-Ft-ig
28.501,-Ft –tól 57.000,- Ft-ig 
57.001,- Ft –tól
85.500,-Ft-ig
85.501,-Ft –tól 114.000,- Ft-ig
114.000,- Ft felett
Idősek nappali ellátása 
Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd nélkül
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
Idősek nappali ellátása 
Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd + napidíj

300,-
385,-
470,-
555,-
650,-
(szoc.étk.térítési díja + napidíj)
(300,- + 0,-)
(385,- + 0,-)
(470,- + 0,-)
(555,- + 0,-)
(650,- + 0,-)
Fogyatékosok nappali ellátása 
Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd nélkül
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
Fogyatékosok nappali ellátása 
Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéddel 
300,-
385,-
470,-
555,-
650,-
Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd nélkül
0.-
0,-
0,-
0,-
0,-
Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéddel
300.-
385,-
470,-
555,-
650,-
A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya
>100 %
100 % - 200 %
200 % - 300 %
300 % - 400 %
400 % <



4. melléklet a 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez Módosította a 14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2011. április 28-tól., Módosította a 10/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2012. március 1. napjától., Módosította az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2013. március 1. napjától.
,Módosította a 13/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2013.május 1. napjától. , Módosította a 4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2014. március 31-e 21 órától., Módosította a 9/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2015. április 1. napjától., Módosította a 6/2016.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2016. április 1. napjától., Módosította a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2017. április 1. napjától.


Támogató Szolgálat


 
Megnevezés
Személyi segítés
Szállítási szolgáltatás
Összesen
 
Megosztás aránya:
50,43 %
49,57 %
100,0%
1.
Összkiadás (Ft):
5 299 807
5 209 428
10 509 235
2.
Feladategység:
1 694
1 665
3 359
3.
1 feladategységre jutó szolgáltatási önköltség (1./2.):
3 128
626
-
5.
Állami támogatás (Ft):
4 562 100
4 484 100
 9 046 200
6.
Egyenleg (1.-5.):
737 707
725 328
1 463 035
7.
1 feladategységre jutó állami támogatással korrigált szolgáltatási önköltség:
435
435
-
8.
Alkalmazandó intézményi térítési díj (Ft/szolgálati óra; Ft/szállítási km):
3 130
625
-


Támogató szolgálat személyi térítési díjai





Oktatási intézménybe szállítás
42.750,-Ft
-ig

42.751,-Ft Ft-tól
85.500,-
Ft -ig

85.501,- Ft tól 99.750,-Ft-ig
Ft -tól
99.751,-Ft -tól

Nem rászoruló
igénylő
Személyi segítés Ft/szolgálati óra
0
0
0
50,-
100,-
-
Szállító szolgálat Ft/szállítási km*
0
55,-
75,-
95,-
140,-
625,-
A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya

<150 %
150 % - 300 %
300 % - 350 %
350 % < 

* A szállító szolgálat személyi térítési díjai a nappali ellátásokat – idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása – igénybe vevők Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ telephelyeire történő szállítás esetén is alkalmazandók.
.


                                    5. melléklet a 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez Beiktatta a 13/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2013.május 1. napjától., Módosította a 4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2014. március 31-e 21 órától., Módosította a 9/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2015. április 1. napjától., Módosította a 6/2016.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2016. április 1. napjától., Módosította a 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2017. április 1. napjától.


Pszichiátriai betegek közösségi ellátása


1.
Összkiadás (Ft):
10 509 235
2.
Feladategység (fő)
40 
3.
Szolgáltatási önköltség (Ft/ellátott):
262 731
4.
Támogatás (Ft):
8 000 000
5.
Egyenleg (1.-4.):
2 509 235






