NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2017. (XII.19.)

önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
(egységes szerkezetben a 15/2018.(X.31.) számú rendelettel

Záradék:
A rendelet megalkotás napja: 2017. december 18.
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. december 19.
A rendelet hatályba lépés napja: 2018. január 1.

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §
(1)-(2) bekezdéseiben, 115. §(3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. § Nagylak Község Önkormányzata e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást
nyújtóellátásokat biztosítja a továbbiakban meghatározott feltételek szerint.
2. § (1) A rendelet kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényben
meghatározott személyekre, akik Nagylak község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt laknak.
(2) Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások tekintetében a rendelet kiterjed a szerződésben
meghatározott területen élőkre.
II. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák
3. § (1) Nagylak Község Önkormányzata a következő személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátási formákat tartja fenn:
a) szociális alapszolgáltatások:
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás:
aba) szociális segítés,
abb) személyes gondozás
(2) Nagylak Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat
saját maga jogán és útján a szociális szolgáltatások keretében biztosítja.
III. FEJEZET
Eljárási rendelkezések
4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az
ellátást
igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A személyes gondoskodást nyújtó
ellátási formák igénybevételére irányuló kérelmeket az önkormányzat felé kell benyújtani.
(2) A kérelem mellékleteként be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről szóló SZCSM rendeletben meghatározott mellékleteket, különösen
a) a térítési díj megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat,
b) fennálló tartós betegséget, speciális gondozási, étkezési igényt igazoló dokumentumokat.
(3) A szolgáltatások vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt – a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvényben foglalt kivételekkel – érkezésének napján
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvényben foglalt adatokat kell tartalmaznia.

(4) A kérelem elbírálása során a jövedelem megállapításakor a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelemről a gondozó dönt. A
döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, vagy annak törvényes képviselőjét. Az ellátás
megkezdésekor az igénylővel, vagy annak törvényes képviselőjével a szociálisigazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint megállapodást köt. A
megállapodásnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
foglaltakon túltartalmaznia kell a térítési díj meg nem fizetése esetén a hátralék behajtásával
kapcsolatos eljárásról szólótájékoztatást.
(6) Nem kell megállapodást kötni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvényben foglalt kivételek esetében.
Külön eljárás nélküli elhelyezés szabályai
5. § (1) Ha a kérelmező élete vagy testi épsége veszélyben kerül, döntés alapján azonnali
ellátás biztosítható.
(2) Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az igény kielégítésének
sorrendjéről a gondozó, az orvos és a polgármester dönt.
Térítési díj
6. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ellátások kivételével térítési díjat kell
fizetni.
(2) A képviselő-testület a térítési díjakat e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint
állapítja meg.
(3) A szociális szolgáltatások térítési díját - havonta – utólag, az ellátottal kötött
megállapodásban foglaltak szerint kell megfizetni.
(4) A személyi térítési díjat konkrét összegben kell megállapítani, és arról az ellátást igénylőt
a megállapodás megkötésekor írásban kell tájékoztatni.
7. § (1) A személyi térítési díj összegét gondozó a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló kormányrendeletben foglalt szabályok figyelembevételével állapítja meg,
és erről a térítési díjfizetésére kötelezettet írásban tájékoztatja. Ha a személyi térítési díj az
ellátás, szolgáltatás igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg, úgy térítési
díj-előleg fizetése kérhető.
(2) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(3) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az
intézményi térítési díjjal azonos összegű.

(4) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban
vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.
Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell,
hogy az ellátást ilyen módon igénylőérintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a
vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
(5) Ha az igénybevevő, vagy annak törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető
személy a személyi térítési díj összegét vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megszűnésének esetei
8. § Ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és e rendelet másként
nem rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnik:
a) az igénybevevő, vagy annak törvényes képviselője kérelmére a megállapodásban foglaltak
szerint,
b) ha a szociális szolgáltatás nyújtását az igénybevevő szándékosan akadályozza,
c) ha a személyi térítési díjat a kötelezett határidőben nem fizeti,
d) ha a házirendben foglaltakat az igénybevevő súlyosan megsérti,
e) az igénybevevőnek a településről történő elköltözésével,
f) a jogosultsági feltételek megszűnésével,
g) az igénybevevő halálával.
IV. FEJEZET
Egyes ellátási formákra vonatkozó különös szabályok
Szociális étkeztetés
9. § (1) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, aki étkezését
önmaga részére nem képes biztosítani és
a) a 65. életévét betöltötte, vagy
b) korhatárra tekintet nélkül, akinek
ba) egészségi állapota, vagy
bb) fogyatékossága, vagy
bc) pszichiátriai betegsége, vagy
bd) szenvedélybetegsége, vagy
be) hajléktalansága indokolja.
(2) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat vagy nyilatkozatokat lehet
elfogadni:
a) a (1) bekezdés ba) és bd) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi
igazolást,
b) a (1) bekezdés bb) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást vagy
magasabb
összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, vagy
iratot,
c) a (1) bekezdés bc) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi
szakvéleményt,
d) (1) bekezdés be) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt,
vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel
nem rendelkezik,vagy akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.

Házi segítségnyújtás
10. § (1) Házi segítségnyújtás kizárólag a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvényben meghatározott feltételekkel nyújtható. A házi segítségnyújtás keretében szociális
segítést vagy– a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell
nyújtani.
V. FEJEZET
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök
átruházása
11. § Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások díjtartozásával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a polgármesterre
ruházza át.
VI. FEJEZET
Záró rendelkezések
12. § (1) Ezen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel december 19. napján kihirdetve.
Nagylak, 2017. december 19.
Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2018. október 31. napján kihirdetve.
Nagylak, 2018. október 31.
Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

1. Melléklet a 15/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez
Önköltségszámítás1
Szociális étkeztetés
Kiadások:
ellátottak száma: 34 fő
Ellátotti napok: 251 nap
Adagok száma: 8534 db
2018. évi várható összes önköltség: 6.144.480 Ft
Egy főre vetített önköltség: 180.720 Ft
Számított önköltség: 800 Ft
Bevételek:
2018. évi várható normatíva: 34 fő x 55.360 Ft = 1.882.240 Ft
1 főre 1.882.240 / 34 fő / 251 nap = 220 Ft
Kedvezmény: 190 Ft
megállapított önköltség: 600 Ft
Számított intézményi térítési díj: 800 Ft – 190 Ft - 220 Ft = 390 Ft
Házi segítségnyújtás
Kiadások:
Ellátottak száma: 10 fő
ellátotti napok: 251
Tervezett önköltség: 2.800.000 Ft
1 főre vetített önköltség: 280.000 Ft
1 napra vetített önköltség: 1.111 Ft/nap
Bevételek:
normatíva összege: 1,2 fő * 210 000 Ft = 252.000
2 fő * 25 000 Ft = 50.000
összesen: 302.000
1 főre: 302.000 / 10 fő / 251 nap = 120 Ft
Kedvezmény: 196 Ft
Számított intézményi térítési díj: 1.111 Ft – 120 Ft - 196 Ft = 795 Ft
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Módosította: a 15/2018.(X.31.) számú rendelet. Hatályos: 2018. december 01.

2. Melléklet a 15/2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai:2
1. Szociális étkeztetés:
Ebéd saját elvitellel:

390 Ft/adag

Ebéd kiszállítással:
- Ebből a kiszállítás díja:

410 Ft/adag
20 Ft/nap

2. Házi segítségnyújtás:
Szociális segítés - gondozási díj: 795 Ft/óra
Személyi gondozás - gondozási díj: 795 Ft/óra.
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Módosította: a 15/2018.(X.31.) számú rendelet. Hatályos: 2018. december 01.

