Vasmegyer Község Önkormányzatának
16/2004. (XI.17.) rendelete
Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az értük
fizetendı térítési díjak megállapításáról∗

Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (a továbbiakban: Szt.), valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet,
illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat
mőködésének engedélyezésérıl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérıl szóló
188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük rendjérıl szóló 1/2000. (I.17.)
SZCSM rendeletben kapott felhatalmazások alapján az önkormányzati fenntartású személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és
a szociális ellátások térítési díjáról a következı rendeletet alkotja:

I. Rész
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében
meghatározza az önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények által biztosítandó szolgáltatások körét, azok igénybevételének rendjét
valamint, hogy megállapítsa az egyes szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak mértékét,
illetve az ellátásokat igénybe vevık által fizetendı személyi térítési díjak megállapításának
elveit.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Vasmegyer Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkezı:
a.) magyar állampolgárokra
b.) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre
c.) letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre
d.) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre
∗
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(2) A rendelet hatálya a Szt. 7. §. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı
országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény
rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgatásáról szóló
1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
(4) A tartós bentlakásos ellátás vonatkozásában a rendelet hatálya az intézmény alapító
okiratában foglalt településekre terjed ki.
3. §.
Értelmezı rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
a.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatáson az alapellátások körében az
alábbiakat kell érteni:
- szociális étkeztetést
- házi segítségnyújtást
- speciális családsegítı alapfeladatokat
b.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatáson a szakosított ellátások körében az
alábbiakat kell érteni:
1. Tartós bentlakásos intézmény:
- Idısek Otthona
2. Nappali ellátást biztosító intézmény:
- Idısek Klubja
c.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményen a Szociális Szolgáltató Központot
kell érteni.
d.) Tartásra köteles és képes személy: az a közeli hozzátartozó, akinek a családjában az egy
fıre jutó havi jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, továbbá a tartást
szerzıdésben vállaló illetve az a személy, akit a bíróság tartásra kötelezett.

II. Rész
ALAPELLÁTÁSOK
4. §.
Szociális étkeztetés
(1)

A szociális étkeztetés keretében, az óvodai fızıkonyha szolgáltatásainak
igénybevételénél, napi egyszeri fıétkezésérıl kell gondoskodni azoknak a szociálisan

rászorulóknak és eltartottjaiknak, akik azt tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.
(2)

Szociális étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylıt – és az általa eltartottat is –, aki
kora vagy egészségi állapota miatt nem képes más módon a napi fıétkezést biztosítani.

(3)

Az étkezést az étel elvitelének lehetıvé tételével, illetve – a magas életkor vagy az
egészségi állapot indokolta esetben – lakásra szállítással kell biztosítani.

5. §.
Házi segítségnyújtás
(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:
a.) Azokról az idıskorú személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját
erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
b.) Azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl valamint
szenvedélybetegekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de önmaguk ellátására képesek.
c.) Azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási
formát igénylik illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
(2) Vasmegyer községben két házi gondozási körzet mőködik. A gondozási körzetek
kijelölése az alábbiak szerint történik:
a.) 1. számú gondozási körzet:
- Dózsa György út
- Táncsics út
- Damjanich út
- Szabadság út
- Bem apó út
- Árpád út
- Kossuth út a tiszarádi elágazásig
b.) 2. számú gondozási körzet:
- Petıfi út
- Széchenyi út
- Rákóczi út
- Vasvári út
- Kossuth út a tiszarádi elágazástól
6. §.
Speciális családsegítés és alapellátás
(1) A speciális családsegítı szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a
családok valamint a különbözı közösségi csoportok jólétéhez és fejlıdéséhez, továbbá a
szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

(2) A speciális segítı szolgáltatás keretében segítséget nyújtanak a szociális és mentálhigiénés
problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylı személynek, családnak az ilyen
helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az
életvezetési képesség megırzése céljából.
(3) A speciális szolgáltatásokat különösen a fogyatékkal élık, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek és családtagjaik számára kell megszervezni.

III. Rész
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény
7. §.
Idısek Otthona
(1) Az Idısek Otthonában elsısorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek napi legalább
háromszori étkeztetésérıl, szükség szerint ruházattal illetve textíliával való ellátásáról,
mentális gondozásáról, ápolásáról, gondozásáról, lakhatásáról valamint egészségügyi
ellátásáról kell gondoskodni, akiknek egészségi állapota nem igényel rendszeres
gyógyintézeti kezelést, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
(2) Az Idısek Otthonába felvehetı az a 18. életévét betöltött személy is, aki betegsége miatt
nem tud önmagáról gondoskodni.
(3) Az Idısek Otthona az ellátást igénybe vevık kérelmére, az (1) bekezdésben
meghatározottakon túli – a házirendben szabályozott – szolgáltatásokat is biztosíthat.

Nappali ellátást nyújtó intézmény
8. §.
Idısek Klubja
(1) Az Idısek Klubja elsısorban a saját otthonukban élı, a nyugdíjkorhatárt betöltött,
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatra.
(2) Az Idısek Klubjába felvehetı az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi
állapotára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.
(3) Az Idısek Klubjába felvettek részére igényük szerint meleg étkeztetést kell biztosítani,
hivatalos ügyeikben segítséget kell nyújtani, meg kell szervezni szükség szerinti
egészségügyi alapellátásukat, segíteni kell szakellátáshoz jutásukat.
(4) Az Idısek Klubjának nyitvatartási ideje munkanaponként nem lehet kevesebb hat óránál.
Amennyiben a felvettek több mint fele igényt tart rá, a klubot hétvégeken és munkaszüneti
napokon is nyitva kell tartani.

IV. Rész
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE
9. §.
A kérelem benyújtása
(1) Jelen rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
önkéntesen vehetık igénybe.
(2) A jelen rendeletben szabályozott ellátásokat az 1. számú mellékelt szerinti
formanyomtatványon lehet kérelmezni. A kérelmeket a szolgáltatást nyújtó intézmény
vezetıjéhez kell benyújtani. Speciális alapellátás iránti kérelem szóban is elıterjeszthetı.

10. §.
(1) Az intézményvezetı az étkeztetés és a házi segítségnyújtás keretében igényelt ellátás
biztosításáról a jelen szerzıdés 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány
kiállításával – a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül – értesíti az igénybe
vevıt.
(2) A kérelem elutasításáról az intézményvezetı – a kérelem benyújtásától számított nyolc
napon belül – írásban, az elutasítás indokainak megjelölésével köteles értesíteni a
kérelmezıt.

11. §.
(1) Az intézményvezetı a szakosított ellátás iránti kérelem beérkezésétıl számított tizenöt
napon belül a helyszínen köteles tájékozódni az ellátást igénylı életkörülményeirıl és
egészségi állapotáról valamint az ellátásra jogosultságának feltételeirıl.
(2) Az intézményvezetı az intézményi elhelyezés lehetıségérıl, különösen a férıhely
elfoglalásának idıpontjára, írásban értesíti az igénybe vevıt. Az értesítéshez mellékelni
kell a jogosulttal kötendı megállapodás tervezetét valamint az intézmény házirendjét is.
(3) Az intézményvezetı az intézményi ellátás igénybevételének idıpontjában az ellátást
igénybe vevıvel megállapodást köt, amely tartalmazza a határozott vagy határozatlan
idıre nyújtandó ellátás idıtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját,
módját, körét és a személyi térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó
szabályokat. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá az ellátás igénybevételének
kezdı idıpontját, határozott idıtartamú elhelyezés esetén a záró idıpontját is, továbbá a
megállapodás módosításának szabályait és az intézményi jogviszony megszőnésének
módjait valamint a panasztétel lehetıségét és annak kivizsgálási módját.

V. Rész
AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI – ÉS A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ
MEGÁLLAPÍTÁSA
12. §.
(1) Ha e rendelet ettıl eltérıen nem rendelkezik, az e rendeletben meghatározott személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
(2) A térítési díjat e rendelet szabályai szerint:
a.) az ellátást igénybe vevı jogosult
b.) a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy (az a.) és b.) pont
alattiak a továbbiakban: kötelezett) köteles megfizetni.
(3) Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a jogosultat, aki:
a.) jövedelemmel nem rendelkezik
b.) bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik és akinek a térítési
díj alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona valamint tartásra, gondozásra
képes és köteles hozzátartozója nincs és tartására e rendelet szerint más személy
sem kötelezett.
(4)1 Az Önkormányzat a házi segítségnyújtásért fizetendı térítési díjat saját költségvetése
terhére átvállalja, és ezt a szolgáltatást ingyenesen biztosítja a jogosultak részére.

13. §.
(1)

A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült költségnek
egy ellátottra jutó napi összege. Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az
élelmezés nyersanyagköltségére. az étkeztetés nyersanyagköltségére, az étkeztetés
megszervezésére valamint az üzemeltetésére az adott évben betervezett éves kiadásnak
a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét.

(2)

A szociális étkeztetés intézményi térítési díjait és az igénybevevık jövedelmétıl
függıen megállapítható személyi térítési díjak mértékét a rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza. Az összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(3)

A szociális étkeztetés csak munkanapokon biztosítható.
14. §.2

15. §.
(1) Az Idısek Otthona intézményi térítési díjának megállapításához, az egy ellátottra jutó
önköltség napi összegének kiszámításához az intézmény költségvetésében az adott évre
tervezett mőködési kiadásokat kell figyelembe venni.
1
2
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Hatályon kívül helyezte a 7/2005. (VI.29.) számú rendelet

(2) Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott
önköltségnek a mőködı férıhelyekre és a tervezett nyitvatartási napokra jutó 100%-át.
(3) A havi személyi térítési díjat a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma
alapján kell meghatározni.
(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevı havi jövedelmének
80%-át.
(5) Az intézményi térítési díj napi illetve havi összegét a rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza.

16. §.
(1) Az Idısek Klubja a jogosultak részére napi egyszeri étkezést biztosít.
(2) A térítési díjat és az ellátást igénybe vevık havi jövedelmétıl függıen megállapítható
személyi térítési díjak mértékét jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

VI. Rész
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. §.
(1) Ez a rendelet 2005. január 1. napjával lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
intézményi térítési díjairól szóló 1/1997. (II.1.) számú rendelet hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Vasmegyer, 2004. november 10.

Vass Imre
polgármester

Dr. Hostyisovszki István
jegyzı

3. számú melléklet a 16/2004 (XI.17.) számú önkormányzati rendelethez

1.

Étkeztetés

- Ha az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át nem éri el

- 250 Ft +ÁFA/nap

- Ha az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150-300%-a közé esik

- 350 Ft +ÁFA/nap

- Ha az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének meghaladja a 300%-át

- 380 Ft +ÁFA/nap

Kiszállítást az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a szolgáltatást igénybevevı személyek
részére.
2.

Házi segítségnyújtás

Ezen ellátást az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a szolgáltatást igénybevevı személyek
részére.
3.

Idısek Klubja
a. Napközbeni tartózkodás étkezés nélkül - térítésmentes
b. Napközbeni tartózkodás étkezéssel:

- Ha az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át nem éri el

- 250 Ft +ÁFA/nap

- Ha az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150-300%-a közé esik

- 350 Ft +ÁFA/nap

- Ha az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének meghaladja a 300%-át

- 380 Ft +ÁFA/nap

4.

Idısek Szociális Otthona:

- Javasolt térítési díj napi összege

- 1860 Ft

- Javasolt térítési díj havi összege

- 55.800 Ft

5.

Alkalmazottak:

- 370 Ft + ÁFA/nap

6.

Vendégétkezık:

- 370 Ft + ÁFA/nap

7.

Megállapított egy ebédre jutó nyersanyagnorma

- 220 Ft

Megállapított egy reggelire jutó nyersanyagnorma

- 182 Ft

Megállapított egy vacsorára jutó nyersanyagnorma

- 182 Ft

