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TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/ 2008. (II. 27.) számú rendelete
a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról
egységes szerkezetben
Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ában, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló – többször módosított - 1993. évi III. tv. (továbbiakban:
Szt.) 1. §-ának (2) bekezdésében, és a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról az alábbi
rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat területén megállapítsa a gyermekvédelmi személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat, szolgáltatásokat, azok forrásait, feltételeit, mértékét, valamint
igénybevételük rendjét.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Tarany község közigazgatási területén élő, az Szt. 3. §-ában,
valamint a Gyvt. 4. §-ában bekezdésében meghatározott személyekre.
(2) A rendelet hatálya Tarany Község Önkormányzata által fenntartott intézményekre, valamint
a Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: társulás) által
fenntartott Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: szociális szolgáltató
központ) Tarany község területén végzett szolgáltatatásaira terjed ki.
3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Tarany
község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha
az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral
járna.
(4) E rendelet hatálya kiterjed az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében Tarany község
területén tartózkodó hajléktalan személyekre is.
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(5) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai oktatás-nevelés keretében
biztosított napközbeni ellátásra, ha az oktatásról szóló - többször módosított - 1993.évi
LXXIX. törvény 114. §-a alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetve a 115. §.a alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe
tartozik.

II. FEJEZET
A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Általános szabályok
3. §
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem rendelkezik - önkéntes, az
ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője ( a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik
(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló
kérelmét a Polgármesteri Hivatal gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokat ellátó irodájához
( a továbbiakban: illetékes iroda), valamint a 4.§. (3) bekezdésében meghatározott intézmény
vezetőjéhez nyújthatja be.
A gyermekjóléti alapellátások
4. §
(1) A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a
veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából történő kiemelésének
megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése. Az alapellátásnak hozzá
kell járulnia a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek
javításához.
(2) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a.) Gyermekjóléti szolgálat;
b.) Gyermekek átmeneti gondozása;
c.) Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
1.) bölcsőde,
2.) óvoda,
3.) iskolai napközi otthonos foglalkozás
(3) A (2) bekezdés a.) pontjában, valamint a c.)1.) pontban foglalt gyermekjóléti alapellátást az
önkormányzat a Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulással kötött társulási
megállapodás alapján a társulás fenntartásában működtetett Rinyamenti Szociális Szolgáltató
Központ (továbbiakban: intézmény) közreműködésével biztosítja.
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(4) A (2) bekezdés b.) pontjában foglalt gyermekjóléti alapellátást más szervvel kötött
együttműködési megállapodás alapján biztosítja.
(5) A (2) bekezdés c.)2.) és c.)3.) pontban foglalt gyermekjóléti alapellátásokat a BakházaHáromfa-Tarany Közoktatási Intézményfenntartó Társulással (székhelye: Tarany, Szent
István u. 20.) kötött társulási megállapodás alapján, a társulás fenntartásában működtetett
Bakháza, Háromfa, Tarany Körzeti Óvoda, Általános Iskola, Könyvtár és Pedagógiai
Szakszolgálat (székhelye: Tarany, Zrínyi Miklós u. 6.) alapján biztosítja.
Gyermekjóléti szolgáltatás
5. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését
Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt. 39.§ -ban meghatározott feladatait a
Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulással kötött társulási megállapodás
alapján a társulás fenntartásában működtetett Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ útján
biztosítja. Az ellátás iránti kérelmet a szociális szolgáltató központ vezetőjéhez kell
benyújtani, aki dönt az ellátás iránti kérelemről.
(2) Az intézmény gyermekjóléti feladatai – a Gyvt. 39. §.-ában foglaltakon túl, különösen:
- a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, segítségadás
a támogatáshoz való hozzájutáshoz,
- az önkormányzat gyermekvédelemmel foglalkozó rendeletei hatályosulásának
figyelemmel kísérése.
(3) A gyermekjóléti szolgálat nevelési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a Gyvt-ben
meghatározottak alapján együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó más
intézménnyel, szervezetekkel, és személyekkel.
(4) A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekek átmeneti gondozása
6. §
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek
megfelelő étkeztetéséről, ruházattal történő ellátásáról mentálhigiénés és egészségügyi
ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról ( teljes körű ellátás) kell gondoskodni.
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A gyermekek napközbeni ellátása
7. §
Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. §.-ában meghatározottak szerint
bölcsőde, óvoda, általános iskolai napközi keretében szervezi meg.

Térítési díjak
8. §
(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, térítési
díjat kell fizetni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
(3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg. Az
intézményi térítési díjat – a bölcsőde kivételével - e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
A bölcsőde intézményi térítési díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege.
(5) A személyi térítési díjat az adott intézmény vezetője állapítja meg az intézményi térítési díj
egy napja jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma,
továbbá a 9. §. szerinti kedvezmények figyelembevételével.
(6) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(7) Ingyenes ellátást kell biztosítani, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem
rendelkezik.
Normatív kedvezmények
9. §
(1) Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 148. §. (5) bekezdésében meghatározott normatív
kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak.
(2) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

10. §
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(1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.
(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül a polgármesterhez, bölcsődei ellátás tekintetében a társuláshoz
fordulhat. Ebben az esetben a kérelemről határozatban kell dönteni.
(3) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni.
(4) A személyi térítési díjat havonta, minden hónap 15 napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a
befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt
térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a
hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a jegyzőt.
III. FEJEZET
A szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátások
A személyes gondoskodás formái
11. §.
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást
biztosít a Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulással kötött együttműködési
megállapodás alapján a társulás fenntartásában működtetett Rinyamenti Szociális Szolgáltató
Központ intézményben, annak intézményegységeiben.
(2) A személyes gondoskodás formái:
a.) Alapellátás:
1.) Étkeztetés
2.) Házi segítségnyújtás
3.) Családsegítés
4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5.) Idősek Klubja
6.) Közösségi ellátás
7.) Támogató szolgálat
b.) Szakosított ellátás:
Idősek Otthona

Az ellátások igénybevétele
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12. §
(1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül az étkeztetés és a
házi segítségnyújtás keretében az ellátás igénybevétele iránti kérelmet a jegyzőhöz kell
benyújtani.
(2) E rendeletben felsorolt további személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az
ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti
kérelmet a szociális szolgáltató központ vezetőjéhez (a továbbiakban: intézményvezető) kell
benyújtani. A kérelmeket a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
(3) E rendelet 11. §. (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyok keletkezéséről és az ellátások
iránti kérelmekről a szociális szolgáltató központ vezetője dönt.
(4) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az
írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.
(5) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999.
(XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
Étkeztetés
13. §.
(1) Szociálisan rászorultnak tekinti, és napi egyszeri meleg étkeztetésben részesíti az
önkormányzat azokat az igénylőket, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Az ellátás iránti kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani, aki a jövedelemvizsgálat után kiállítja
az igazolást és továbbítja az intézményvezetőhöz. Az ellátás iránti kérelemről az
intézményvezető dönt.
Házi segítségnyújtás
14. §.
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
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(2) 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,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
(3) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Szt. 68/A. § (4) bekezdése, valamint a
63. § (8) bekezdés szerinti kivétellel - vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
(4) A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság végzi,
mely kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.
(5) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet
a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a
bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.
(6) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a
szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi
segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a
gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.
(7) Az önkormányzat a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást
igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.
(8) Az ellátás iránti kérelmet a jegyzőhöz lehet benyújtani, aki kezdeményezi a gondozási
szükséglet vizsgálatát. Amennyiben a gondozási szükséglet fenn áll a jegyző elvégzi a
jövedelemvizsgálatot és kiállítja az igazolást, melyet a kérelemmel együtt továbbít az
intézményvezetőhöz.
(9) Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.
(10) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézményvezető intézkedése
alapján az Szt. 93. § - 94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
15. §
(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
(2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
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a)
b)
c)

az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen
történő haladéktalan megjelenést,
a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedések megtételét,
szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:
a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás
folyamatos biztosítását (a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni. A
súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti
indokoltságot igazolni kell.
(3) Amennyiben a szociális rászorultság több feltétel egyidejű fennállásán alapul, valamennyi
feltételt külön igazolni kell.
(4) Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok
személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.
(5) A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet:
a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló
szakvéleménnyel.
(6) Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az
állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.
(7) Az ellátás iránti kérelmet az intézményvezetőhöz lehet benyújtani.
(8) Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.
Családsegítés
16. §

(1) Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és
mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek,
családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.
A családsegítésért térítési díjat nem kell fizetni, az ellátás ingyenes.
(2) A családsegítés keretében Tarany Község Képviselő-testülete az Szt-ben meghatározott
ellátásokat biztosítja.
(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek az intézményvezetőhöz kell benyújtani.
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(4) Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.

Közösségi ellátások
17. §
Az ellátás szabályozása a Szt. 65/A. § rendelkezéseinek megfelelően.
Támogató szolgáltatás
18. §
(1) Az ellátás szabályozása a Szt. 65/C. § rendelkezéseinek megfelelően.
(2) A támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociális rászorultságot vizsgálni kell.
A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan
fogyatékos személy, azaz, aki – a külön jogszabály szerinti – fogyatékossági támogatásban,
vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.
(3) A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a súlyos fogyatékosság
igazolásáról szóló iratot.
A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet:
a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló
szakvéleménnyel.
(3) Az ellátás iránti kérelmet az intézményvezetőhöz lehet benyújtani.
(4) Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.
Nappali ellátás
19. §
(1) A képviselő-testület a nappali ellátást az Szt. 65/F. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
(2) A személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy annak összege nem haladhatja meg az
igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
(3) Az ellátás iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani.
(4) Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.
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V. FEJEZET
A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének esetei, módjai
20. §.
(1) Ha az Szt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi
térítési díjat kell fizetni.
(2) A személyi térítési díjat
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke,
örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási
kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének két és félszeresét,
d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban
együtt: tartásra köteles és képes személy)
köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).
(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel
(119/C. §) nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése
szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.
(4) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg,
kivéve, ha az ellátott, illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családja
jövedelme
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben
növekedett.
21. §
(1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az Szt. 119/C. § (3) bekezdése szerinti
jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmet,
c) kiskorú igénybe vevő esetén - a b) pont szerinti kivétellel - a vele közös háztartásban élő
szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.
(2) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem
a) 25%-át étkeztetés,
b) 20%-át házi segítségnyújtás,
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c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató
szolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
esetében.
(3) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi idősotthoni ellátás esetében az Szt. 119/C. § (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban
meghatározott - jövedelmének
a) 15%-át a nappali ellátást, illetve 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést;
b) 60%-át az átmeneti elhelyezést;
c) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést;
d) 80%-át, a c) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést
nyújtó intézmények esetén.
(4) A képviselőtestület az Szt. 115. § (4), valamint a 117. § (3) bekezdésében foglalt
hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a képviselő-testület,
évenként kétszer állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.
(6) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(7) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell
kérni.
(8) Az intézményvezető a személyi térítési díj 10 %-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy
térítési díjmentességet adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben
kedvezőtlen változás következett be. A kedvezőtlen változás formái:
- elemi kárt szenvedett,
- bűncselekménnyel (pl.: lopással vagy rablással) jelentősen megkárosították,
- lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett,
- családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg,
vagy fogyatékos hozzátartozó, haláleset), amely miatt az ellátott a térítési
díjat, vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni.
(9) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség minimum egy, maximum három hónap
időtartamra adható.
22.§
A személyi térítési díjak megfizetése
(1) A személyi térítési díjat havonta utólag kell megfizetni.
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(2) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés
alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.27.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint korrigálni kell.
(3) Az idősek otthona szolgáltatásainak igénybe vétele esetében,
a) ha az ellátott a hónap minden napján igénybe veszi az ellátást, az e rendeletben
foglaltak alapján megállapított havi személyi térítési díjat kell megfizetni;
b) ha az ellátott a hónap nem minden napján veszi igénybe az ellátást, a fizetendő
személyi térítési díjat a napi jövedelme alapján megállapított napi személyi térítési díj
és a gondozási napok számának szorzata alapján kell meghatározni és megfizetni.
A személyi térítési díjat a beköltözés napjától havonként, a tárgyhónapot követő hónap 10.
napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény számlájára.
(4) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését az alábbiak szerint kell
bejelenteni az intézményvezetőnek:
a) alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal
korábban írásban kell a bejelentést megtenni;
b) szakosított ellátás esetében a bejelentés részletes szabályait a házirend tartalmazza.
23.§
Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás
(1) Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a
szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki
kell térni az Szt. 94/B. és 94/D. §-ában foglaltakon túl az alábbiakra is:
a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára;
b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára;
c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;
d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az
előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira;
e) az ellátás megkezdésének időpontjára
f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre
g) a döntések elleni jogorvoslat módjára.
24.§
Az intézményi jogviszony megszűnése
(1) Az intézményi ellátás megszűnik az Szt. 100. § és 101.§-ában foglalt esetekben és módon.
(2) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő:
a.) a térítési díjat három hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell
részesíteni,
b.) a szolgáltatást három hónapon keresztül nem veszi igénybe,
c.) elhalálozik,
d.) kéri az ellátás megszüntetését.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

13

(3) Az alapellátás megszüntetése az intézményvezető hatásköre. Az ellátás megszűnéséről az
intézményvezető írásban értesíti az ellátásban részesülőt.
(4) Az intézményvezető ellátás megszüntetése iránti intézkedése elleni fellebbezés elbírálása a
polgármester hatásköre.
(5) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente két alkalommal állapítja meg.
(6) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott
kérdések tekintetében az Szt. 114-119. §-ában foglaltak az irányadók.
VI. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. §.
(1) E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a határozattal jogerősen el
nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelmi személyes
gondoskodásról szóló 6/2003.(III. 30.) számú önkormányzati rendelet.
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és e törvény végrehajtására hozott magasabb szintű
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Tarany, 2008. április 17.

Töreki István
polgármester

Matula-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2008. április 17.
Matula-Szabó Katalin
Jegyző

Módosította: 7/2008.(IV.17.) számú rendelet
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1. számú melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja

1.) Bölcsőde
intézményi térítési díj (nyersanyagnorma)

242 Ft/nap

2.) Szociális étkeztetés
I. kategória: 2007. évben ellátottak
II. kategória: nyugdíjminimum 150% alatt
III. kategória: nyugdíjminimum 150-300% között
IV. kategória: nyugdíjminimum 300% felett

305 Ft/nap
260 Ft/nap
305 Ft/nap
390 Ft/nap

Kiszállítás térítési díja: 50Ft/adag.
3.) Házi segítségnyújtás
régi igénylő
új igénylő
I.csoport**
II.csoport**

50 Ft/óra
50 Ft/óra
100 Ft/óra

4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
régi igénylő
1.190 Ft/év
új igénylő
1.550 Ft/év
5.) Támogató szolgáltatás
személyi segítés
szállítás
6.) Nappali ellátás (Idősek Klubja)
étkezéssel:
étkezés nélkül

50 Ft/óra
25 Ft/km

235 Ft/nap
20 Ft/nap

* I. csoport: egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg
II. csoport: egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150-300% között van
III. csoport: egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja
** I. csoport: egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg
II. csoport: egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja
7.) Idősek Otthona

69.600 Ft/hó
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2. sz. melléklet

Az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmény
nyersanyagnormájának és térítési díj tételeinek
megállapítása ( Ft-ban)

Megnevezés

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Nyersanyag norma

Rezsi költség

Napi háromszori
étkezés
óvódás gyermek

Napi háromszori
étkezés napköziott.
gyermek

46

64

108

151

26

37

180

252

205

Térítési díj fizetése:

Megnevezés

Fizetendő díj
(Ft)

Óvodás gyermek

180

Napközis gyermek

252

Napi egyszeri ebéd (menza)

151

Felnőtt
Napi egyszeri ebéd (vendégebéd)

525

205

Napi egyszeri
felnőtt étkezés
(csak ebéd)

275

205

