MÁSOLAT
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (III.18) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Vác Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ban és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ban kapott
felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet

Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Sztv.). és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.),valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, azok
igénybevételének módját, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének eseteit, az ellátásokért
fizetendő térítési díjakat, a jogosultak érdekvédelmét, a fenntartó feladatát és jogkörét, valamint a
helyi szociálpolitikai kerekasztal működését a helyi sajátosságok figyelembevételével szabályozza.

2. A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya Vác Város Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti intézményekre terjed ki.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat igénybe vehetik Vác
városában bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt
lakó, valamint a lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában kétséget kizáró módon
bizonyíthatóan életvitelszerűen itt lakó személyek, továbbá a hajléktalan személyek.
(3) Az Idősek Otthona és Klubjába történő elhelyezést Vác városában legalább 6 hónapja
bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó személyek vehetik igénybe.
(4) A polgármester a (3) bekezdéstől kivételesen méltányosságból eltérhet abban az esetben, ha az
ellátást igénylő a kérelem benyújtását megelőző legalább 3 hónapja bejelentett váci lakóhellyel
rendelkezik és életvitelszerűen itt lakik.
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3. Értelmező rendelkezések
3.

§

E rendelet alkalmazásában:
1. Család: az Sztv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hozzátartozók közössége.
2. Gyermek: a Gyvt. 5. § a) pontjában meghatározott személy.
3. Ellátott: a 4. § szerinti ellátásokat igénybevevő személy.
4. Jövedelem: a Sztv. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel.
5. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
6. Hajléktalan: az Sztv. 4. § (2)-(3) pontjában meghatározott személy
II. Fejezet

Szociális szolgáltatások
4. Személyes gondoskodás formái
4. §
(1) Vác Város Önkormányzat az Sztv. és a Gyvt. alapján meghatározott személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül az alábbiakat biztosítja:
(2) Szociális alapszolgáltatások:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) nappali ellátás
da) idősek klubja,
db) fogyatékosok napközi otthona,
dc) fejlesztő napközi otthon,
dd) nappali melegedő.
(3) Szociális szakosított ellátások:
a) hajléktalan személyek átmeneti szállása, éjjeli menedékhely,
b) idősek otthona.
c) 1 időskorúak gondozóháza.
(4) Gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) család- és gyermekjóléti szolgálat,
c) család- és gyermekjóléti központ,
d) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde),
e) gyermekek átmeneti gondozása (családok átmeneti otthona).
(5) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a Sztv. és a Gyvt.
szabályozott rendelkezéseit kell alkalmazni.
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III. Fejezet

Szociális Alapszolgáltatások
5. Étkeztetés
5. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, így különösen:
a) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátásban részesülők,
b) átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak,
c) fogyatékossággal élők,
d) pszichiátriai betegségben szenvedők,
e) szenvedélybetegségben szenvedők,
f) közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők,
g) hajléktalan személyek.
(2) Az intézmény vezetője az étkeztetés biztosításának megkezdését megelőzően megvizsgálja a
szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét az Sztv. 4. § rendelkezései alapján.
(3) Az ellátást a Szociális Szolgáltatások Háza biztosítja.
6. Házi segítségnyújtás
6. §
(1) Házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének
fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést, vagy személyi gondozást kell nyújtani az
Sztv. 63. § (3)-(4) bekezdése alapján
(3) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
házi segítségnyújtást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de
legfeljebb napi 4 órában kell biztosítani. A gondozási szükséglet megállapítását az
intézményvezető végzi el.
(4) Az ellátást az Idősek Otthona és Klubja biztosítja.
7. Családsegítés
7. §
(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
(2) Az intézmény családsegítés keretében ellátja a Sztv. 64. § (4) bekezdés szerinti feladatokat.
(3) Az ellátást a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja.

4

8.

Nappali ellátás
8. §

(1) A nappali ellátás
a) hajléktalan személyek,
b) a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy
idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek, és
c) a saját otthonukban élő harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes
vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista
személyek részére
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide
nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
(2) Nappali ellátást nyújtó intézmények
a) az idősek nappali ellátását biztosító intézmény az Idősek Otthona és Klubja,
b) a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény a Bölcsődék és Fogyatékosok
Intézménye,
c) a hajléktalanok ellátását biztosító nappali melegedőt biztosító intézmény a Szociális
Szolgáltatások Háza.

IV. Fejezet

Szociális szakosított ellátások
9. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

9. §2
(1) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
a) éjjeli menedékhely, mely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására
képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás
biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.
b) hajléktalan személyek átmeneti szállása, mely azoknak a hajléktalan személyeknek az
elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka
segítségével képesek az önellátásra,
c) időskorúak gondozóháza, mely azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket
betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.
(2) Az ellátást az éjjeli menedékhely és hajléktalan személyek átmeneti szállása esetében Szociális
Szolgáltatások Háza, az időskorúak gondozóháza esetében az Idősek otthona és Klubja
biztosítja.
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10. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

(1)

(2)
(3)
(4)

10. §
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, az Sztv. 68. § (1)
bekezdésében meghatározott személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség
szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön
jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást,
gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem
oldható meg.
Az idősek otthonába az Sztv. 68.§ (5) bekezdésében meghatározott személy is felvehető.
Az ellátást az Idősek Otthona és Klubja biztosítja.
Az idősek otthonában a szociális szolgáltatóval intézményi jogviszonyban állók jogai, érdekei
érvényesülésének elősegítése érdekében az Sztv. mindenkor hatályos szabályozása szerint
Érdekképviseleti Fórum működik.
V. Fejezet

Gyermekjóléti Alapellátások
11. Gyermekjóléti Szolgáltatás
11. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a Gyvt. 39. §-ában foglaltakon felül különösen
a) az ellátásokról való folyamatos tájékoztatás,
b)a
településen
élő
gyermekek
szociális
helyzetének,
életkörülményeinek,
veszélyeztetettségének, egyéb ellátások iránti szükségleteinek folyamatos figyelemmel
kísérése és ezek alapján a települési gyermekvédelmi rendszer javítására, kiegészítésére
vonatkozó javaslattétel az önkormányzat felé.
(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát a Váci Család- és Gyermekjóléti
Központon keresztül biztosítja.
12. Család- és gyermekjóléti szolgálat
12. §
(1) A család – és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gytv. 39. § és a 40. § (2) bekezdés szerinti
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint e rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti
feladatokat.
(2) Az ellátást a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja.
13. Család- és gyermekjóléti központ
13. §
(1) A család – és gyermekjóléti Központ ellátja a Gytv. 40/A § (2) bekezdése szerinti feladatokat.
(2) Az ellátást a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja.
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14.Gyermekek napközbeni ellátása
Bölcsődei ellátás
14. §
(1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosítja..
(2) A bölcsődébe történő felvétel az indokoltság sorrendjében történik.
(3) A felvételnél előnyt élveznek a Gyvt 42/A. §-ban meghatározottakon túl azok a gyermekek,
akinek a szülője, törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve a szociális körülmények indokolják.
(4) Túljelentkezés esetén a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye igazgatójának vezetésével
felvételi bizottság működik, melynek további tagjai:
a) A Váci Családi- és Gyermekjóléti Központ képviselője,
b) a területi védőnői szolgálat képviselője,
c) a bölcsődék vezetői.
(5) A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Bölcsőde és Speciális Csoport a Gyvt. 42. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint végzi a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását
is.

15. Gyermekek átmeneti gondozása
15. §
(1) Gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról,
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.
(2) Az ellátást a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány a Vác Város
Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján biztosítja.

VI. Fejezet

Térítési díj
16. A térítési díj megállapításának általános rendelkezései
16. §
(1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételért a rendelet 1. számú mellékletben
meghatározott intézményi térítési díjat kell fizetni.
(2) A térítési díj fizetésére kötelezettek az Sztv. 114. § (2) bekezdésében és a Gyvt. 146. § (2)
bekezdésében meghatározott személyek.
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17. Térítési díj csökkentésének esetei
17. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban
és a hajléktalanok átmeneti szállása esetében az ellátottak által fizetett térítési díjak
csökkenthetők az igénybevevő jövedelmétől függően.
(2)4 Amennyiben az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum
a) 100 % -ánál kevesebb, abban az esetben 70 %-kal,
b) 100 % - 150 % közötti, abban az esetben 55 %-kal,
c) 151 % - 250 % közötti, abban az esetben 25 %-kal,
d) 251 % - 300 % közötti, abban az esetben 15 %-kal
csökkenthető a térítési díj.
(3) A bölcsődében a gondozási díj kedvezmény
a) az intézményi szolgáltatás szüneteltetése esetén 100 %,
b) a gyermek távolléte esetén 50%.
(4) A Fejlesztő Napközi Otthonban és a Speciális Bölcsődei Csoportban a Gyvt.
gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályai kerülnek alkalmazásra.
3

VII. Fejezet

Ellátások igénybevételére és megszűnésére vonatkozó szabályok
18. Eljárási szabályok
18. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele általában
önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.
(2) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított a személyes
gondoskodás kötelező igénybevételét kell elrendelni.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételére irányuló
kérelmeket:
a) az intézmények vezetőihez,
b) az Idősek Otthona és Klubja esetén a Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és
Humán Osztályához
kell benyújtani.
(4) A szociális és gyermekjóléti ellátások – az Idősek Otthona és Klubja kivételével –
igénybevételéről az intézményvezető dönt.
(5) Az Idősek Otthona és Klubja esetén az igénybevételről a polgármester dönt.
(6) A jogorvoslati kérelmek elbírálása az alábbiak szerint történik:
a) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat és a polgármester határozattal dönt a jogorvoslati kérelemről.
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b) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a polgármester döntését
vitatja, az arról szóló döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat
és a Képviselő-testület határozattal dönt a jogorvoslati kérelemről.
(7) A szociális alapellátás és az átmeneti és a tartós elhelyezés körében sürgős, azonnali ellátás,
soron kívüli elhelyezés biztosítható abban az esetben, ha az ellátás hiánya a kérelmező életét,
testi épségét veszélyezteti.
(8) Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdés előtt az ellátást igénylővel, illetve
törvényes képviselőjével – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – írásban
megállapodást köt, amely tartalmazza:
a) az ellátás kezdetének időpontját,
b) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, formáját, módját, körét,
d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az
ellátás térítési díj-fizetési kötelezettséggel jár,
e) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait,
f) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat,
g) panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának módját.
(9) Az intézményi jogviszonyban állók érdekképviseletére, a panaszok kivizsgálására az
intézmények igazgatói és az Érdekképviseleti Fórumok is jogosultak
19. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének és megszüntetésének
esetei
19. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének eseteit az Sztv. 100. §-a és a Gyvt.
37/A. §-a határozza meg.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszüntetésének esetei:
a) váci lakóhely vagy tartózkodási hely megszűnése,
b) az intézmény házirendjében meghatározott szabályok súlyos megsértése,
c) az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem veszi igénybe,
VIII. Fejezet
20. Az intézmények jelentési és beszámolási kötelezettsége
20. §
(1) A polgármesteri hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály részére az intézmények
vezetői minden hónap 10. napjáig kötelesek az előző havi gondozotti forgalomról, férőhely
kihasználtságáról jelentést adni, különösen:
b) a bölcsődei férőhelyek kihasználtságáról,
c) fogyatékosok napközi otthona, fejlesztő napközi otthon kihasználtságáról, az elhelyezésre
váró személyek aktuális létszámáról,
d) az idősek otthonába elhelyezésre váró, gondozási szükséglettel rendelkező személyek
aktuális létszámáról, férőhely kihasználtságáról és
a
e) Szociális Szolgáltatások Háza gondozotti létszámáról.
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(2) A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye,
az Idősek Otthona és Klubja, a Szociális
Szolgáltatások Háza, a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a SUPPORT
Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány minden év február 28. napjáig köteles az előző évi
működéséről beszámolót készíteni és azt a polgármesteri hivatal Intézményfelügyeleti és
Humán Osztályára megküldeni.
(3) A beszámolónak tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátotti létszám alakulását szakfeladatonként,
b) a szolgáltatások iránt felmerülő igényeket,
c) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét,
d) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges
együttműködés kereteit,
e) a közalkalmazottak létszámát munkakörönként,
f) szakmai munka teljes körű bemutatását és
g) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális
ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.
IX. Fejezet
21. Helyi szociálpolitikai kerekasztal
21. §
(1) Vác Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a szolgáltatástervezési
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának végrehajtása, folyamatos
figyelemmel kisérése érdekében.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) az önkormányzat részéről:
aa) Vác Város polgármestere (elnök),
ab) az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke (társelnök),
ac) az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai közül – a Bizottság által választott – 1 fő.
b) a Polgármesteri Hivatal részéről az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője
(titkár),
c) az önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények részéről az
intézményvezetők,
d) a civil szervezetek részéről:
da) az Egészséges Ifjúságért Alapítvány képviselője,
db) az Életút Alapítvány képviselője,
dc) a Vöröskereszt váci szervezetének képviselője,
dd) a Váci Egyházmegyei Karitász Segítő Szeretet Alapítvány képviselője,
de) a Nagycsaládosok Váci Egyesületének képviselője,
df) a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete képviselője.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik.
(4) A szociálpolitikai kerekasztal belső ügyrendjét maga határozza meg.
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22. Az ellátottak érdekképviselete
22. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos intézmények az Sztv. 99. § (4)
bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézmények – a házi gyermekfelügyelet és a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével – a Gyvt.
35. § (4)-(5) bekezdésében biztosított jogok gyakorlására érdekképviseleti fórumot
működtetnek.
(2) Az érdekképviseleti fórum tagjainak megválasztása során a szociális intézmény esetében a
Sztv. 99. § (3) bekezdésében, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetében pedig a
Gyvt. 35. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(3) Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik,
működésének és választásának részletes szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.
X. Fejezet

Záró rendelkezések

(1)
(2)

(3)

(4)

23. §
Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
10/2015. (III.20.) számú önkormányzati rendelet.
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv., a Gyvt., a személyi gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet és a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a
jegyző gondoskodik.

Vác, 2016. november 18.

Fördős Attila s.k.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

A másolat hiteles.
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2016.
november 18-án) megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
Jegyző
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Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság
(legutóbb 2017. március 24.-én) megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

értesítése

közzététel

útján

Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2017.
április 21.-én) megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2017.
szeptember 22.-én) megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2018.
március 23.-án) megtörtént.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző
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1. 5sz. melléklet
Szociális- és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjai
Ellátás
1.
1.) Étkezés
2.) Házi segítségnyújtás
3.) Hajléktalanok átmeneti szállása
4.) Idősek Klubja
a.) étkeztetést (3x) és napközbeni tartózkodást
igénybevevők
b.) ebédet és napközbeni tartózkodást igénybevevők
c.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevők
5.) Fogyatékosok Napközi Otthona
a.) étkezést (3x) és napközbeni tartózkodást
igénybevevők
b.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevők
6 a) Fejlesztő Napközi Otthon 3-18 éves korig
a.) étkezés
b.) gondozási díj
6 b) Fejlesztő Napközi Otthon 18 éves kor felett
a) étkezés
b) gondozási díj
7.) Idősek Otthona átmeneti és állandó

Dokumentált
tv. szerinti szám.
2.
865.874.8.889.4.750.-

Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap

1.410.500.-

Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap

12.885.580.-

12.555.6.063.-

kétágyas vizesblokkal ellátott szoba

Szolgáltatási
egység
4.
Ft/adag
Ft/óra
Ft/nap
Ft/hónap
Ft/nap

1.240.850.320.6.029.-

egyágyas vizesblokkal ellátott szoba

8.) Bölcsőde
a.) étkezés
b.) gondozás
c.) zenebölcsőde
testvérpár esetén
d.) időszakos gyermekfelügyelet
e.) ügyeleti díj
Önkormányzatok közötti megállapodás alapján
fizetendő térítési díj
1.) Fogyatékosok Napközi Otthona
a.) étkezés
b.) szolgáltatási díj
2a.) Fejlesztő Napközi Otthon (3-18 éves korig)
a.) étkezés
b.) gondozás
c) szolgáltatási díj
2b.) Fejlesztő Napközi Otthon (18 éves kor felett)
a) étkezés
b) szolgáltatási díj
3.) Speciális Bölcsődei Csoport
a.) étkezés
b.) gondozás
b.) szolgáltatási díj

Fenntartó által
meghatározott
3.
615.700.431,6.12.950.-

910.500.3.080.92.400.3.450.103.500.3.250.97.500.-

Ft/nap
Ft/nap
Ft/hónap
Ft/nap
Ft/hónap
Ft/nap
Ft/hónap

480.500.700.1.000.840.840.-

Ft/nap
Ft/nap
Ft/alkalom
Ft/alkalom
Ft/óra
Ft/óra

3.441.-

6.029.910.1.950.12.885.580.0
2.500.-

Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap

12.555.9101.950.3.441.480.0.2.300.-

Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap
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INDOKOLÁS
A rendelettervezet a Sztv. által számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összeget javasol
fenntartó által meghatározott térítési díjként, hogy minél több arra szociálisan rászoruló igénybe
vehesse az ellátást, és az legyen részükre megfizethető.
Tekintettel arra, hogy a korábbi rendelet több pontjában szükséges a módosítás, a rendelet
szerkezetét érintő átdolgozás, a Szt. és a Gyvt. új rendelkezéseinek, továbbá a jogalkotási és
jogszabály szerkesztési előírásoknak való megfelelés miatt célszerűnek tartottuk az új rendelet
megalkotását.

1

Módosította a 42/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet
Módosította a 42/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet
3
Módosította a 42/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet
4 Módosította a 11/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet
5
Módosította a 37/2016. (IX.23) önkormányzati rendelet, a 42/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet, a 11/2017.
(III.24.) önkormányzati rendelet, a 14/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet, a 25/2017. (IX.22.) önkormányzati
rendelet , 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet
2

