Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének
12/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díjak
és az élelmezési nyersanyag norma megállapításáról
(Egységes szerkezetbe foglalva 6/2015. (II.17.), 2/2016. (III.18.) és a
6/2016 (VIII.30.) önkormányzati rendeletekkel)
Döbrököz község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – a 29/1993.(II.17.) és a 32/1993.(II.17.) Kormányrendelet
figyelembevételével – az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
(1)

(2)

A személyes gondoskodás tekintetében a rendelet személyi hatálya kiterjed Döbrököz
község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, az Szt. 3. §-ában meghatározott
személyekre.
Az élelmezési nyersanyagnorma tekintetében a rendelet személyi hatálya kiterjed az
Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Döbröközi Általános
Iskolája és a Döbröközi Mesevilág Óvodában nevelt és tanuló gyermekekre, valamint az
intézményekben munkavégzésre irányuló jogviszonyokban álló alkalmazottakra.
A személyes gondoskodás tekintetében a rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat által
nyújtott szociális szolgáltatásokra terjed ki, melyeket szolgáltatási szerződés alapján
biztosít.
Az élelmezési nyersanyagnorma tekintetében a rendelet tárgyi hatálya kiterjed az
óvodai és iskolai étkeztetésre.
A személyes gondoskodás ellátás formái
2. §.

A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a következő alapellátásokat biztosítja:
a.) étkeztetés
b.) házi segítségnyújtás
c.) családsegítés
d.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Étkeztetés
3. §.
(1)
(2)

Az étkeztetést szolgáltatási szerződés alapján a Burgendomb Kft. szervezésében valósul
meg.
Étkeztetés igénylése esetén szociálisan rászorultnak tekinthető az, aki:
− 60 éven felüli vagy
− orvosi igazolás szerint mások gondozására, ellátására szorul vagy
− fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg vagy
− hajléktalan vagy lakhatási körülményei melegétel elkészítését nem teszik lehetővé.
Házi segítségnyújtás
4. §.

(1)
(2)

A házi segítségnyújtást szolgáltatási szerződés alapján a Kapos-menti Terület- és
Vidékfejlesztési Társulás „Segítő-kéz” Alapszolgáltató Központ szervezésében valósul
meg. 1, 2
Házi segítségnyújtásban az Szt. 63. §-a szerint gondozásra szorulók részesíthetők.
Családsegítés
5. §.

(1)

(2)
(3)

A családsegítő szolgáltatás célja a település területén élő szociális és mentálhigiénés
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok
életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése a szociálismunka eszközeivel
valamint krízissegély, gyógyszertámogatás nyújtásával, utazási költség átvállalásával.
A családsegítő szolgáltatást a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás
„Segítő-kéz” Alapszolgáltató Központ végzi. 3, 4
A családsegítő szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
6. §.

(1)
(2)

Az Szt. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás szervezésében valósul meg. 5
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Szt. 65. §-a alapján jogosultak vehetik
igénybe.
Az ellátások igénybevétele és díja
7. §.

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve törvényes
képviselőjének kérelmére történik. A kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez
kell benyújtani az étkeztetés Szakmai Programjának 1. számú melléklete szerinti
nyomtatványon. A felvételi eljárást az Szt. és a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
előírásai szerint kell lefolytatni. 6
Az ellátást nyújtó intézmény vezetőjének döntése ellen 8 napon belül a
polgármesterhez lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani.
A polgármester határozata ellen a képviselőtestülethez lehet jogorvoslati kérelmet
benyújtani az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint, a döntés
kézhezvételétől számított 15 napon belül.
Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást
igénybe vevővel a rendelet 3. számú melléklete szerinti megállapodást köt. 7
Ha e rendelet ettől eltérően nem rendelkezik, az e rendeletben meghatározott
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az
intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg, melynek mértéke nem haladhatja meg a
szolgáltatási önköltséget. 8
Az egyes személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját a
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 9
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Módosította a 6/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. március 1. napától.
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(7)

A térítési díjak méltányosságból való csökkentésének, elengedésének jogkörét
Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja. 10
Szociális ellátások megszűnése
7/A. § 11

(1)
(2)
(3)

Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető az Szt. 101. § (2) bekezdésében,
valamint az ellátottal kötött megállapodásban meghatározott esetekben szüntetheti
meg.
Az ellátás megszüntetéséről az intézmény vezetője dönt, és döntéséről értesíti a
kérelmezőt. Döntése ellen a kézhezvételt követő 8 napon belül Döbrököz Község
Önkormányzatának Képviselőtestületéhez lehet fordulni.
Az intézményi jogviszony megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) az ellátott halálával,
c) az ellátott az ellátást egy éven túl nem veszi igénybe,
d) a megállapodás felmondásával.
Külön eljárás nélküli ellátás nyújtásának esetkörei
7/B. § 12

(1)

(2)

Külön eljárás keretében biztosítható ellátások esetei:
a) ha az igénylő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan
hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna,
b) háziorvos, kezelő orvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás
biztosítása szükséges
c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás
következett be, ami a gyorsított eljárást igényli.
Az intézményvezető köteles az (1) bekezdésben meghatározott esetekben külön eljárás
lefolytatása nélkül az ellátást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi
épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.
Élelmezési nyersanyagnorma
8. §.

(1)
(2)
(3)
(4)

A jelen rendeletben szabályozott egyes ellátásokért az Szt-ben és a 29/1993. (II. 17.)
Kormányrendeletben meghatározottak szerint a rendelet 2. mellékletébe foglaltak
szerinti térítési díjat kell fizetni.
A térítési díj összegét – a szolgáltató javaslatára – a Képviselőtestület állapítja meg. 13
A térítési díjat havonta kell a Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatalban működő
Döbrököz Község Önkormányzatának postai átutalási megbízáson befizetni.
Az intézményi étkeztetés igénybevételéért fizetendő térítési díj mérséklését a
Képviselőtestülettől lehet kérni, mely a szociális ellátásokról szóló önkormányzati.
rendeletben szabályozottak szerint dönt a kérelemről. 14
Záró rendelkezések
9. §.
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E rendelet 2014. január 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
Döbrököz, 2013. december 9.
Szili Lajosné
polgármester

dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. december 10.
dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

1. melléklet

15, 16, 17

Intézményi térítési díjak
( az ÁFA összegét tartalmazzák )
A

B

1

Szociális étkeztetés

350 Ft/fő/adag

2

Szállítási költség

100 Ft/fő/alkalom

3

Házi segítségnyújtás

250 Ft/fő/óra

4

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

900 Ft/fő/hó

5

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
( nem rászorult )

4800 Ft/fő/hó

2. melléklet

18

Nyersanyagnormák
( forintban, az Áfa összegét tartalmazzák )
A
1
2
3

Óvoda

B

2013

2015

Tízórai

64

68

Ebéd

254

260

Uzsonna

64

68
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4

4

Óvoda / nap / fő

5
6

Általános iskola

7
8

382

396

Tízórai

64

78

Ebéd

254

264

Uzsonna

64

78

382

420

Általános iskola / nap/ fő

3. melléklet 19

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Döbrököz Község Önkormányzata (képviseli: Farkas Edit
polgármester, mint ellátást nyújtó intézmény, (továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény),
másrészről
a.)

mint ellátást igénylő
neve: .................................................................................................
lakcíme: 7228 Döbrököz ....................................................................
anyja neve: ........................................................................................
leánykori neve: ..................................................................................
születési hely, időpont: ......................................................................
telefonszáma: ....................................................................................
TAJ száma: .......................................................................................
nyugdíjas törzsszáma: .......................................................................

b.) tartásra kötelezett/azt vállaló személy, vagy az ellátást igénylő törvényes képviselője
neve: ................................................................................................
lakcíme: .............................................................................................
anyja neve: ........................................................................................
leánykori neve: ..................................................................................
születési hely, idő: .............................................................................
telefonszáma: ....................................................................................
között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
A szolgáltatás önköltsége:…………………Ft/adag.
Az ellátást igénybe vevő…………………..Ft bevallott jövedelmére tekintettel megállapított
személyi térítési díj………………………...Ft/adag.
I.A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1./ A személyes gondoskodás keretébe tartozó, szociális alapszolgáltatás étkeztetést a
vonatkozó jogszabályokban és jelen megállapodásban szabályozott módon nyújtja.
2./ Az ellátást nyújtó intézmény:
a/Az ellátást igénybe vevő személy részére napi egyszeri meleg ételt biztosít.
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Kiegészítette a 6/2016. (VIII.30.) önkormányzat rendelet. Hatályos 2016. augusztus 31. napjától.
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b/ Az intézményi ellátás kezdete, 2016. ...................hó ...................napja, időtartama
határozatlan/határozott esetén 20.…., ………………hó ………………..napjáig
c/ Az étkeztetés az év munkanapjain, 11-14 óra között tudjuk biztosítani.
II. SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
3./ A felek tájékoztatási kötelezettsége
3.1./ Az intézményi ellátás kezdetekor a szolgáltatás/intézmény vezetője tájékoztatja az
ellátást, igénylőt, törvényes képviselőjét:
3.1.1 / az intézményi ellátás tartamáról és feltételeiről,
3.1.2/ az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
3.1.3/ a panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről,
3.1.4/ az intézményi ellátás, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges
okiratokról, hozzátartozói nyilatkozatokról, és más jogszabályban meghatározott
feltételekről.
3.2./ Az ellátást igénylő és hozzátartozója (vagy törvényes képviselője) az intézményi ellátás
kezdetekor köteles nyilatkozni:
3.2.1/ a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról,
3.2.2/ arról, hogy a szociális ellátásról való jogosultság feltételeiben, és a jogosult,
adataiban beállott változásokról írásban haladéktalanul tájékoztatni fogja a
szolgáltatás/intézmény vezetőjét,
3.2.3/ minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához
szükséges,
3.2.4/ minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását,
illetve megszüntetését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja,
3.3./ A szolgáltatás/intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátottat,
vagy törvényes képviselőt:
3.3.1/ az ellátás biztosításával felmerült akadályoztatásról.
4. Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja:
4.1 Egyszeri meleg étel biztosítása
4.1.1 házhoz szállítással
4.1.2 elvitellel
4.1.3 helyben fogyasztással
(az előbbiek közül az igényelt alá húzandó)
5./
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj
5.1./ Az ellátott (kötelezett, vagy a fizetést vállaló) Döbrököz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének rendelete és a vonatkozó jogszabályok által meghatározott
mértékben kötelezett térítési díjat fizetni.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat utólag, postai csekken tárgyhónapot követő
hónap 10. napjáig kell befizetni.
5.2./ Az intézményi térítési díj összege évente - a fenntartó által - 2 alkalommal vizsgálható
felül és változtatható meg.
5.2.1/ A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj
megfizetésének időpontjáról a 12/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet
rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult
nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
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5.2.2/ A személyi térítési díjat a szolgáltatás/intézmény vezetője állapítja meg.
Amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselője a vezető által megállapított
személyi térítési díjat vitatja, úgy az értesítés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.
5.3/ Ha az ellátott az ellátást nem kívánja igénybe venni, a szolgáltatás/intézmény vezetőjének
legalább 2 munkanappal megelőzően írásban be kell jelenteni (kivéve előre nem látható
váratlan esemény, betegség).
5.4./ Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott
havi jövedelmének
a) 30%-át az étkezés,
b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést
c) 30%-át az étkezést és házi segítségnyújtást
is nyújtanak.
5.5./ Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy egy év
időtartamra írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési
díj megfizetését.
5.6./ Az intézményben nincs olyan alapfeladatot meghaladó program, illetve szolgáltatás,
melyért eseti térítési díjat kell fizetni.
6./ Panasztétel, érdekképviselet
A megállapodásban foglalt, a szolgáltató/intézmény részéről fennálló kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos panaszt, a szolgáltatás/intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
Amennyiben a vezető a panasz kivizsgálásának eredményéről 15 munkanapon belül nem
rendelkezik vagy az ellátott a tett intézkedéssel nem ért egyet úgy panasztétellel élhet a
fenntartó felé. A fellebbezést az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az ellátottjogi képviselőhöz.
Neve: Bánkiné Bosnyák Frida
Címe:
Telefonszám: +36-20-4899-604
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7./ Az intézményi jogviszony megszűnése
7.1./ Az ellátott intézményi jogviszonya megszűnik:
7.1.1/ az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
7.1.2/ az ellátottnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére
vonatkozó bejelentésével,
7.1.3/ az ellátott halálával.
7.1.4/ az ellátott az ellátást egy éven túl nem veszi igénybe.
7.2./ Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely
kiterjed:
7.2.1/ a fizetendő személyi térítési díjakra,
7.2.2/ minden olyan dologra, mely - az intézmény humán jellegével össze-egyeztethetően az intézményi jogviszony megszűntetéséhez okszerűen kapcsolódik.
8./ A megállapodás módosítása
8.1 A felek a megállapodást csak közös megegyezéssel módosíthatják.
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják
rendezni, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a jogvita rendezésére kikötik a
Dombóvári Járásbíróság illetékességét.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. valamint a végrehajtására kiadott
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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