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3/2011. (III.01.)
önkormányzati rendelete
A szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1), (2) bekezdésében, 115.§ (3) bekezdésében,
132. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva - az Intézményfelügyeleti, Szociális, Közművelődési és Sport
Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és az Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe
vételével - az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Városi Szociális Központ (a továbbiakban:
intézmény) ellátási területére, az intézmény alapító okiratában meghatározottak szerint.
2. §
(1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az intézmény szervezeti
keretében biztosítja.
(2) A személyes gondoskodás formái:
a) alapszolgáltatások:
a) étkeztetés
b)házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) szenvedélybetegek közösségi ellátása
f) támogató szolgáltatás
g) nappali ellátás időskorúak részére
b) szakosított ellátások:
a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona),
b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (hajléktalan személyek 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
a) aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
b) aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi

pótlékban (18. életévét betöltött személy), rokkantsági járadékban részesül, vagy önmaga
ellátására más okból képtelen.
3.§
(1) Az ellátás iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani.
(2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmek elbírálásáról az intézményvezető dönt.
(3) Amennyiben a kérelmező helyzete indokolja, az intézményvezető a felvételről azonnal
gondoskodik. A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybevevő
a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról
gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem
oldható meg
b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,
c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be,
amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és
a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.
(4) A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Soron kívüli
elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Nem
teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról
már értesítést kapott.
(5) Az intézményvezető ellátást elutasító határozata elleni felülvizsgálati kérelem elbírálására
vonatkozó hatáskörét a képviselő-testület az Intézményfelügyeleti, Szociális, Közművelődési
és Sport Bizottságra ruházza át.
4.§
Az intézményvezetőnek az intézményi jogviszony megszüntetésével, valamint egyéb
intézkedésével kapcsolatos panasz elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület az
Intézményfelügyeleti, Szociális, Közművelődési és Sport Bizottságra ruházza át.
5.§
(1) Az intézmény által nyújtott egyes ellátásokért térítési díjat kell fizetni, melyek mértékét e
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A személyi térítési díjakat e rendelet 1. melléklete alapján az intézményvezető állapítja
meg. Az intézményvezető által megállapított, de a kötelezett által vitatott személyi térítési díj
összegéről az Intézményfelügyeleti, Szociális, Közművelődési és Sport Bizottság határozattal
dönt, átruházott hatáskörben.
(3) A személyi térítési díjat, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni az
ellátást biztosító intézménynek.
6. §
(1) E rendelet 2011. március 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 és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 8/2009.
(IV.27.) Önk. Rendelet 11-18. §, és 2. számú melléklete hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2011. (III.01.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja
(Az étkeztetés díja tartalmazza az Áfa-t)
Sor
szá
m

„A”
Egy egységre
jutó önköltség

„B”
Számított
térítési díj

„C”
Intézményi
térítési díj

Étkeztetés (ebéd főzőhelyenként)
1

Fehérgyarmat

961 Ft/nap

695 Ft/nap

695 Ft/nap

2
3
4
5
6
7

Gyügye –Szamosújlak
Hermánszeg
Kisar- Tivadar
Penyige
Szatmárcseke
Étel kiszállítás (Fehérgyarmat)

861 Ft/nap
664 Ft/nap
800 Ft/nap
865 Ft/nap
794 Ft/nap

540 Ft/nap
431 Ft/nap
405 Ft/nap
362 Ft/nap
468 Ft/nap

540 Ft/nap
430 Ft/nap
405 Ft/nap
360 Ft/nap
470 Ft/nap

8

Házi segítségnyújtás

80 Ft/alkalom
956 Ft/óra

80 Ft/alkalom
93 Ft/óra

80 Ft/alkalom
95 Ft/óra

9

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

120 Ft/nap
(3600 Ft/hó)

20 Ft/nap
600 Ft/hó

20 Ft/nap
600 Ft/hó

10

11

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szociálisan nem rászorult igénybevevő
esetén
Nappali ellátás csak napközbeni
tartózkodást igénybe vevők esetében
(telephelyenként)
Fehérgyarmat

1448 Ft/nap

703 Ft/nap

705 Ft/nap

12

Gyügye

713 Ft/nap

216 Ft/nap

215 Ft/nap

13

Kisar

596 Ft/nap

100 Ft/nap

100 Ft/nap

14

Szamosújlak

569 Ft/nap

54 Ft/nap

55 Ft/nap

15

Szatmárcseke

587 Ft/nap

107 Ft/nap

105 Ft/nap

16

Nappali
ellátás
napközbeni
tartózkodást és étkezést igénybe vevők
esetén (telephelyenként)
Fehérgyarmat

2409 Ft/nap

1398 Ft/nap

1400 Ft/nap

17
18
19
20
21

Gyügye
Kisar
Szamosújlak
Szatmárcseke
Hajléktalan
szállása

személyek

átmeneti

30 Ft/nap
900 Ft/hó

1574 Ft/nap
1396 Ft/nap
1430 Ft/nap
1381 Ft/nap
1469 Ft/fő/nap
44.070 Ft/fő/hó

756 Ft/nap
505 Ft/nap
594 Ft/nap
575 Ft/nap
186 Ft/fő/nap
5.580 Ft/fő/hó

755 Ft/nap
505 Ft/nap
595 Ft/nap
575 Ft/nap
185 Ft/fő/nap
5.550Ft/fő/hó

22

Tartós
bentlakásos
intézményi 4942 Ft/fő/nap
148.260 Ft/fő/hó
elhelyezés (idősek otthona)

23

Támogató
szolgálat
szolgáltatási
óradíja szociálisan rászorultak esetén

24

Támogató
szolgálat
szolgáltatási
óradíj
szociálisan nem rászorultak esetén
Támogató szolgálat szállítási díja
szociálisan rászorultak esetén
Támogató Szolgálat szállítási díja
szociálisan nem rászorultak esetén

25
26

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

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2011. február 24.

1893 Ft/óra

2875 Ft/fő/nap
86.250
Ft/fő/hó
303 Ft/óra

2875 Ft/fő/nap
86.250
Ft/fő/nap
305 Ft/óra
450 Ft/óra

367 Ft/km

59 Ft/km

60 Ft/km
140 Ft/km

/: Dr. Kovács Attila s.k.:/
jegyző

