Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (III.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (2) bekezdésében 92.§ (2) bekezdésében, a 115.§ (3)
bekezdésében és a 132.§ (4) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk. (1) bekezdés a) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat, azok igénybevételének rendjét valamint, hogy
megállapítsa a fizetendő intézményi térítési díjak mértékét, illetve az ellátásokat igénybe vevők által
fizetendő személyi térítési díjak megállapításának elveit.
2. A rendelet hatálya
2.§ A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi
III. törvény (továbbiakban Szt.) 3. §- ában meghatározott azon személyekre, akik
a) Bátonyterenye város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
b) Bátonyterenye Város Önkormányzata és az érintett önkormányzatok által kötött ellátási szerződés
alapján a szerződő településeken bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkeznek.
3. Személyes gondoskodás formái
3.§ Az Önkormányzat az általa fenntartott Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ
szervezeti keretei között az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) közösségi ellátások – pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás,
f) támogató szolgálat,
g) időskorúak nappali ellátása,
h) fogyatékkal élők nappali ellátása.
1

4. Az ellátások igénybevétele
4.§ (1) A 3. §-ban meghatározott ellátások igénybevételének módját, szabályait, az Szt. vonatkozó
rendelkezései, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet tartalmazza.
(2) Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt, és írásban értesíti döntéséről az ellátást
igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.
5.§ Az étkeztetés szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a) életkora miatt azt a személyt, aki a 65. életévét betöltötte
b) egészségi állapotára tekintettel azt a személyt, aki a háziorvosa vagy kezelőorvosa igazolása
szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljes mértékben nem tud gondoskodni,
c) pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségére tekintettel azt a személyt, aki gyógyintézeti kezelést
nem igényel, és állapotát szakorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja,
d) fogyatékossága miatt azt a személyt, aki külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban,
vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül és a fogyatékosság
fennállását szakvéleménnyel vagy határozattal igazolja,
e) hajléktalansága miatt azt a személyt aki, bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.
6.§ Az intézmény vezetője térítésmentes ellátást biztosít azon igénylők részére, akik nem
rendelkeznek jövedelemmel.
5. Térítési díj
7.§ A 3. §-ban meghatározott ellátások után fizetendő intézményi térítési díjakat a rendelet 1.
melléklete, a személyi térítési díj megállapítása során alkalmazandó kedvezményeket a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
8.§ (1) E rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszíti a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 11/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet.
Bátonyterenye, 2017. március 29.

N a g y – M a j d o n József
polgármester

dr. L e n g y e l Tamás
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bátonyterenye, 2017. március 30.
dr. L e n g y e l Tamás
jegyző
2

1. melléklet a 4/2017.(III.30.) önkormányzati rendelethez
Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja
1) Étkeztetés
Étkeztetés megszervezése szerint

Napi intézményi térítési díj
(Ft/adag)
Helyben fogyasztással és elvitelének
600
lehetővé tételével
Lakásra szállítás díja
100
2) Nappali ellátást nyújtó intézmények
Szolgáltatás

Napközbeni
tartózkodás
szolgáltatási
önköltsége
(Ft/nap)

Segítőkéz
Idősek Klubja
Fogyatékosok
Napközi
Otthona

Napközbeni
Étkezés
tartózkodás szolgáltatási
intézményi önköltsége
térítési díja
(Ft/nap)
(Ft/nap)

933

0

749

3 562

0

749

Étkezés (csak ebéd)
intézményi
térítési díja*
(Ft/adag)

600
Felnőtt:
600
Gyermek:
0 (Gyvt. alapján)

* 2017. január 1-től csak ebéd vehető igénybe
3) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátások
Szolgáltatás
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás:
Személyi segítés
Szállítási km díj

Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj
98 Ft/nap

0 Ft/nap

4 199 Ft/óra
117 Ft/km

0 Ft/óra
0 Ft/km

4.) Házi segítségnyújtás
Szolgáltatás

Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj
(Ft/óra)
(Ft/óra)
Házi segítségnyújtás
2 263
0
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2. melléklet a 4/2017.(III.30.) önkormányzati rendelethez

A Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított szociális
alapellátások személyi térítési díjának megállapítása során alkalmazható kedvezmények
Étkeztetés és Nappali ellátást nyújtó intézmények igénybevétele esetén

Egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimumot figyelembe véve
0 – 200 %-ig
201% - 400 %-ig
400 % felett

Személyi térítési díj az intézményi térítési
díj arányában
50 %
75 %
100 %
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