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8/2009.(IV. 27.) Önk.
rendelete
A gyermekvédelmi és a szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2004. (VI.01.) Önk. rendelet
módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1), (2) 115.§ (3)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I.FEJEZET
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat területén megállapítsa a gyermekvédelmi és szociális
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed Fehérgyarmat város területén tartózkodó, az Szt. 3.§-ában, és a Gyvt.
4. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott személyekre.
(2) A rendelet hatálya Fehérgyarmat Város Önkormányzata által fenntartott intézményekre terjed
ki.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai oktatás-nevelés, a kollégiumi
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 4.§. (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.
A gyermekjóléti alapellátások
4. §
(1) A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének
jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a gyermek családjából történő kiemelésének
megelőzése.
(2) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a.) Gyermekjóléti szolgálat;
b.) Gyermekek átmeneti gondozása;
c.) Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- bölcsőde,
- óvoda,
- iskolai napközis foglalkozás.
A 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 megszüntetését
Az
önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt. 39.§ -ban meghatározott feladatait a
Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével biztosítja. A Gyermekjóléti Szolgálat a Városi Szociális
Központ keretein belül működik.
(2) A gyermekjóléti szolgálat nevelési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a Gyvt-ben
meghatározottak alapján együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó más intézménnyel,
szervezetekkel, és személyekkel.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekek átmeneti gondozása
6. §
(1) 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.
(2) A gyermekek átmeneti gondozását, mint alapellátási feladatát az önkormányzat a SzabolcsSzatmár- Bereg Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés útján biztosítja.

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 díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege.
(4) 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 10.
§. szerinti kedvezmények figyelembevételével.
(5) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(6) A személyi díj fizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy más törvényes
képviselő köteles.
(7) Ingyenes ellátást kell biztosítani, ha a térítési díj fizetésre kötelezett jövedelemmel nem
rendelkezik.
(8) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell
alkalmazni az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett
externátusi ellátásban, valamint a középfokú iskolai menzai ellátás keretében nyújtott étkeztetésre
is.
9. §
(1) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni.
(2) A személyi térítési díjat havonta, minden hónap 10 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 ellátást az intézmény tovább nem biztosítja.
Normatív kedvezmények
10. §
Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 148. §. (5)-(6) bekezdésében meghatározott normatív
kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak.
III. Fejezet

A szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátások
A személyes gondoskodás formái
11. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást
biztosít a Városi Szociális Központban.
(2) A személyes gondoskodás formái:
a) alapszolgáltatások:
- - étkeztetés
- - házi segítségnyújtás
- - családsegítés
- - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- - szenvedélybetegek közösségi ellátása
- - támogató szolgáltatás
- - nappali ellátás
b) szakosított ellátások:
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény- Idősek Otthona,
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – Hajléktalanok átmeneti szállása
(3) Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
- aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
- aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű
családi pótlékban (18. életévét betöltött személy), rokkantsági járadékban részesül,
vagy önmaga ellátására más okból képtelen.
Eljárási szabályok
12. §
A képviselő- testület jelen rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos, az Szt-ben és e
rendeletben meghatározott hatásköreinek gyakorlását az Egészségügyi és Szociális Bizottságra
ruházza át.
13. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az
igénylő kérelmére történik.
(2) Az ellátás iránti kérelmet a Szociális Központ vezetőjéhez (a továbbiakban: intézményvezető)
kell benyújtani.
(3) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet - a családsegítés kivételével - a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
1.számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a
kereseti és jövedelmi viszonyokra vonatkozó igazolásokat.
(4) A 11. §. (2) bekezdésében foglalt ellátások igénybevételére irányuló kérelmek elbírálásáról az
intézményvezető dönt.

(5) Férőhely esetén az idősek otthonába felvehető fehérgyarmati tartózkodási hellyel nem
rendelkező személy is.
(6) Az intézményvezető a kérelmeket nyilvántartásba veszi, és a kérelem beérkezésének
sorrendjében gondoskodik az ellátásról. Amennyiben a kérelmező helyzete indokolja, az
intézményvezető a felvételről azonnal gondoskodik.
(7) Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában az intézményvezető az ellátást
igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
(8) Az intézményvezető ellátást elutasító határozata ellen felülvizsgálati kérelem nyújtható be az
Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz.
(9) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ellátás igénybevételét elutasító határozata ellen a
Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.
14. §
Házirend
(1) A 11. §. (2) bekezdésének b.) pontjában szabályozott intézmények belső életének, az érdek
képviseleti fórum létrehozásának, az együttélés, kapcsolattartás, eltávozás, az intézményi
berendezési és használati tárgyak alaptevékenységen felüli szolgáltatások igénybevételének és
megfizetésének rendjét, az értékkezelés és megőrzés, az alkoholfogyasztás, az ellátotti ruházat
tisztításának és javításának szabályait az intézményi házirend tartalmazza.
(2) A lakók kérésére a zsebpénzt, vagy a személyes szükségletek kielégítésére fordítandó készpénzt
az intézmény vezetője személyes letétként kezeli. Ennek felső mértékét a házirendben kell
meghatározni.
(3) Az intézményi házirendet az Egészségügyi és Szociális Bizottság hagyja jóvá. Az intézmények
házirendjüket kötelesek folyamatosan karbantartani, és a szükséges módosítások jóváhagyását a
fenntartónál kezdeményezni.
Az intézményi jogviszony megszűnése
15. §
(1) Az intézményi jogviszony az Szt. 100. §. és 101. §-ában foglaltak esetén, és eljárási rendben
szűnik meg.
(2) Az intézményvezetőnek az intézményi jogviszony megszüntetésével, valamint egyéb
intézkedésével kapcsolatos panasz elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület az
Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza át.
Térítési díjak
16. §
(1) A Városi Szociális Központ által nyújtott egyes ellátásokért térítési díjat kell fizetni, melyek
mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A személyi térítési díjakat e rendelet 2. számú melléklete alapján, az Szt. 115. §. (2)
bekezdésében előírtak szerint az intézményvezető állapítja meg, és erről a fizetésre kötelezettet 30
napon belül írásban értesíti.
(3) Térítésmentesen kell biztosítani:
- családsegítést,
− hajléktalan személyek részére a nappali ellátást
− szenvedélybetegek közösségi ellátását.
17. §
(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozattal dönt az intézményvezető által
megállapított, de a kötelezett által vitatott személyi térítési díj összegéről is.
(2) A személyi térítési díjat, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni az ellátást
biztosító intézménynek.
18. §
Tartós bentlakásos intézmény (Idősek Otthona) esetében, amennyiben az ellátásra jogosult az
intézményi térítési díjnak megfelelő személyi térítési díjat a jövedelmi, vagyoni viszonyaira
tekintettel nem tudja megfizetni, a jövedelmének 80%-a feletti részt az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elengedi.
Hatályba léptető és záró rendelkezések
19. §
(1) E rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekvédelmi és szociális személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
8/2004.(IV.1.) Önk. rendelet módosításáról szóló 5/2005.(IV.17.) Önk. rendelet, 25/2007.(XII.10.)
Önk. rendelet, és a 12/2008.(IX.29.) Önk. rendelet hatályát veszti.

/: dr. Tilki Attila s. k.:/
polgármester

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2009. április 23.

/: dr. Kovács Attila s. k.:/
jegyző

1. számú melléklet a 8/2009.(IV.27.) Önk. rendelethez

Az önkormányzati intézményekben végzett gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
Áfa nélküli árak

Megnevezés

Ft/fő/nap

Bölcsődei ellátás ( 0-3 éves korig , napi négyszeri
étkezés R,T,E,U)

253

Óvodai ellátás (4-6 éves korig, napi háromszori
étkezés T,E,U)

235

Általános iskolai ellátás
- 7-10 éves korig (napi háromszori étkezés T,E,U )
ebből ebéd
- 11-14 éves korig ( napi háromszori étkezés T,E,U)
ebből ebéd

274
178
278
182

Középiskolai, kollégiumi ellátás
- 11-14 éves korig ( napi háromszori étkezés R,E,V)
ebből ebéd
- 15-18 éves korig (napi háromszori étkezés R,E,V)
ebből ebéd

450
182
488
220

R: reggeli, T: tízórai, E: ebéd, U: uzsonna, V: vacsora

2. számú melléklet a 8/2009.(IV.27.) Önk. rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja
(Az étkeztetés díja tartalmazza az Áfa-t)

Étkeztetés (ebéd)
- a nyugdíjminimum. 150 % alatti jövedelem
- a nyugdíjminimum 150-300 % közötti jövedelem
- a nyugdíjminimum 300 % feletti jövedelem
Étel kiszállítás
Házi segítségnyújtás
- a nyugdíjminimum. 150 % alatti jövedelem
- a nyugdíjminimum 150 % közötti jövedelem
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Egy egységre
jutó önköltség

Számított
térítési díj

Intézményi
térítési díj

582 Ft/nap
582 Ft/nap
582 Ft/nap

219 Ft/nap
260 Ft/nap
327 Ft/nap

219 Ft/nap
260 Ft/nap
327 Ft/nap

74 Ft/alkalom

74 Ft/alkalom

74 Ft/alkalom

1092 Ft/óra
1092 Ft/óra

18 Ft/óra
411 Ft/óra

18 Ft/óra
200 Ft/óra

3.934 Ft/kész./hó

1.476 Ft/kész./hó

250 Ft/kész./hó

Szociálisan nem rászorult esetén
Nappali ellátás
- csak napközbeni tartózkodást igénybevevők
esetében
- napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők
esetén

500 Ft/kész./hó
3.157 Ft/nap

2.575 Ft/nap

350 Ft/nap

3.157+582=3.739
Ft/nap

2.575+260=2.835
Ft/nap

350+260=610
Ft/nap

1.555 Ft/fő/nap
46.650 Ft/fő/hó

141 Ft/fő/nap
4.235 Ft/fő/hó

139 Ft/fő/nap
4.170 Ft/fő/hó

4.554 Ft/fő/nap
136.618 Ft/fő/hó

2.408 Ft/fő/nap
72.226 Ft/fő/hó

2.400 Ft/fő/nap
72.000 Ft/fő/nap

4.554 Ft/fő/nap
136.618 Ft/fő/nap

2.640 Ft/fő/nap
79.200 Ft/fő/nap

2.640 Ft/fő/nap
79.200 Ft/fő/nap

Támogató szolgálat óradíja
- szociálisan rászorultak esetén
- szociálisan nem rászorultak esetén

3.064 Ft/óra

670 Ft/óra

50 Ft/óra
100 Ft/óra

Támogató Szolgálat szállítási díja
- szociálisan rászorultak esetén
- szociálisan nem rászorultak esetén

349 Ft/km

72 Ft/km

72 Ft/km
140 Ft/km

Hajléktalanok átmeneti szállása
Tartós bentlakásos intézményi elhelyezés
- a nyugdíjminimum. 150 % alatti jövedelem
- a nyugdíjminimum 150 % közötti jövedelem

