Tisztelt Polgármester Úr!
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében
továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
147. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően az Önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatások esetében az intézményi térítési díj megállapítása
megtörtént. Az egyes szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat, a kapcsolódó támogatások és
kedvezmények rendszerét az Önkormányzat rendeletben szabályozza. Az újonnan
megállapított intézményi térítési díjak tükrében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet módosítására a következő javaslatot teszem.
1. A szociális alapszolgáltatások esetében javaslom az intézményi térítési díj
emelkedésétől függetlenül a fizetendő térítési díjak rendszerét jelenleg változatlanul
hagyni, az esetleges emelésről későbbi időpontban dönteni.
2. Az Újbudai Idősek Háza esetében az intézményi térítési díj változását - az étkeztetés
nélküli igénybevétel korrekciójára tekintettel - javaslom a rendeleten átvezetni.
3. A gyermekétkeztetés területén a kedvezményes díjfizetési sávok jövedelemhatára
emelését javaslom.
Technikai módosítások
a) Az önkormányzati rendelet 10. §-a kiegészül egy új bekezdéssel. Az Újbudai
Idősek Háza időskorúak gondozóházi részlege tekintetében a térítési díj
utólagosan kerül megfizetésre, amelyet az önkormányzati rendeletben is rögzíteni
szükséges, tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 29/1993.(II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet)
5. §-ának rendelkezésére.
b) Az önkormányzati rendelet 12. §-ában pontosításra kerül az Újbudai
Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjainak a felsorolása
(kikerül a d) pont).
c) Az önkormányzati rendelet mellékletében az idősek otthona továbbá az
időskorúak átmeneti ellátása térítési díjának vonatkozásában - a kormányrendelet
16. §-ában meghatározottaknak megfelelően - a havonta fizetendő térítési díjazási
forma megszűnik és a továbbiakban csak ellátási napra kerül megállapításra
fizetendő térítési díj. A napi térítési díjak kis mértékű emelést tartalmaznak.
d) A pszichiátriai betegek nappali ellátását és az étkeztetést is igénybe vevők
tekintetében az étkeztetés díja ellátási naponként 0 Ft-ban kerül meghatározásra a
továbbiakban.
Kérem Polgármester Urat, hogy szíveskedjék dönteni a módosító rendelet megalkotásáról.
Budapest, 2020. április 6.
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