Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének
.../2016. (III.24.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CIXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésében valamit
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)
bekezdésében, és 15.1 § (2) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
1.

A rendelet hatálya
!•§

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás (a továbbiakban:
Társulás) fenntartásában működő Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa
Gy. út 33. a továbbiakban: Intézmény) által nyújtott szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatok ellátására.
(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátások tekintetében
kiterjed a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 1. § (3) bekezdésében meghatározott, a szolgáltatást nyújtó intézmény ellátási területén élő,
bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre, valamint a feladatellátást végző dolgozókra.
(3) A rendelet hatálya a gyermekétkeztetési feladatok vonatkozásában kiterjed a Pálháza, Kovácsvágás,
Füzérkomlós, és Füzér településeken működő, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító iskolába
járó tanulókra, óvodába járó gyermekekre, az intézmények dolgozóira, valamint a feladatellátást
végző dolgozókra.
2.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái
2-§

(1) A Társulás az Intézményen keresztül az alábbi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokat
biztosítja:
a) Idősek nappali ellátása: Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Kishuta, Mikóháza,
Pálháza, Pusztafalu, Vilyvitány települések közigazgatási területén
b)

Szociális étkeztetés: Bózsva, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány Kishuta,
Kovácsvágás, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza Pusztafalu, Vágáshuta települések közigazgatási területén

c) Házi segítségnyújtás:
Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata,
Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza, Nagyhuta, Pusztafalu,
Pálháza, Vágáshuta Vilyvitány települések közigazgatási területén
d)

Családsegítés: Alsóberecki, Alsóregmec, Bózsva, Felsőberecki, Felsőregmec, Filkeháza, Füzér,
Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza,
Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu Vágáshuta, Vilyvitány települések közigazgatási területe
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e)

Gyermekjóléti szolgáltatás: Alsóberecki, Alsóregmec, Bózsva, Felsőberecki, Felsőregmec, Filkeháza,
Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza,
Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu Vágáshuta, Vilyvitány települések közigazgatási területe

f)

Gyermekek napközbeni
közigazgatási területe

g)

Szenvedélybetegek nappali ellátása: Bózsva, Füzérkomlós, Nyírt, Pálháza település közigazgatási
területe

ellátása:

Filkeháza,

Füzérradvány,

Nagyhuta,

Pálháza

települések

h) Pszichiátriai betegek nappali ellátása: Bózsva, Füzérkomlós, Nyíri település közigazgatási területe
i)

Gyermekétkeztetés: Bózsva, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány,
Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta települések
közigazgatási területe

(2) A Társulás az alapszolgáltatásokat az alábbi feladat ellátási helyeken biztosítja
a) Idősek nappali ellátása tekintetében:
- Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33.)
- Ács István Gondozási Központ (3996 Füzér, Árpád u. 3.)
- Füzérkajatai Idősek Klubja (3994 Füzérkajata, Dózsa Gy. út 38.,
- Füzérradványi Idősek Klubja (3993, Füzérradvány, Táncsics út 11/A.)
- Kishutái Idősek Klubja (3994 Kishuta, Kossuth út 51.)
- Mikóházi Idősek Klubja (3989 Mikóháza, Szabadság út 21.)
- Pusztafalui Idősek Klubja (3995 Pusztafalu, Fő út 99.)
- Vilyvitányi Idősek Klubja (3991 Vilyvitány, Somogyi B. u. 62.)
- Füzérkomlós Szociális Alapszolgáltatási Központ
(3997, Füzérkomlós, dr. Molnár út 44.)
b) Szociális étkeztetés tekintetében'.
- Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33.)
- Füzérradványi Szociális Konyha (3993 Füzérradvány, Táncsics u. 12.)
- Füzérkomlósi Közétkeztetési Központ (3997 Füzérkomlós, Ady E. u. 39.)
c) Házj segítségnyújtás tekintetében'.
Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33.)
d) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében'.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 39.)
e) Gyermekek napközbeni ellátása és szenvedélybetegek nappali ellátása tekintetében'.
Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33.)
j)

Pszichiátriai betegek nappali ellátása tekintetében:
Füzérkomlós Szociális Alapszolgáltatási Központ (3997 Füzérkomlós, dr. Molnár út 44.)

g) Gyermekétkeztetés tekintetében:
Pálházai Gyermekétkeztetési Központ (3994 Pálháza, Vásártéri u. 15.)
Füzérkomlósi Közétkeztetési Központ (3997 Füzérkomlós, Ady E. ui 39.)
3. A szociális ellátások igénybevételének módja
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3-S
(1) Az Szt. 93. § (1) bekezdése szerinti kérelmet - a családsegítés .iránti igény kivételével — az Intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A kérelmező a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához köteles a saját maga, valamint a vele
együtt élő családtagjai jövedelmi, vagyoni viszonyiról nyilatkozni és a kérelem benyújtását megelőző
havi rendszeres jövedelemigazolásokat becsatolni.
(3) A kérelem elbírálását követően az ellátás igénybevételének megkezdése előtt intézményvezető az
ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Szt. 94/C § (l)-(3) bekezdésében foglaltak
szerint megállapodást köt.
(4) A megállapodásban foglalt intézményi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása
az Intézmény vezetőjének feladat.
4.§
(1) Külön eljárás nélkül köteles az intézményvezető az ellátást nyújtani, amennyiben a kérelmező
egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel
nincs a településen hozzátartozója és önmaga ellátására - időlegesen kialakult élethelyzete alapján
— képtelen helyzetbe került.
(2) Külön eljárás keretében jogosult az intézményvezető az ellátást nyújtani, ha az ellátás térítési díj nem
fizetése miatt szűnne meg, legfeljebb 3 hónapos részletfizetés vagy díjelengedés mellett szociális
rászorultság alapján.
4. A szociális ellátás megszűnése, megszüntetése

s.s
(1) Az intézményi jogviszony megszűnik az Szt. 100. §-a alapján.
(2) Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető megszünteti az Szt. 101. § (2) bekezdésében foglalt
esetekben.
(3) Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult illetve törvényes képviselője is kezdeményezheti,
melynek alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt a felek által meghatározott
időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint megszünteti.
(4) Az intézményi jogviszony megszüntetése esetén az intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt:
a) az ellátás megszüntetéséről,
b) annak okáról, időpontjáról,
c) a jogorvoslati lehetőségről.
5. A gyermekétkeztetés igénybevételének módja

6. §
(1) Az Intézmény a Pálházai Gyermekétkeztetési Központon valamint a Füzérkomlósi Közétkeztetési
Központon keresztül biztosítja az iskolai, óvodai gyermekétkeztetést valamint a munkahelyi
étkeztetést.
(2) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.
(3) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára kötelező.
(4) Nem vonatkoznak a (2) és (3) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan
speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.
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(5) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és
iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottal és külső vendégétkezők esetében kell
benyújtani.
(6) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő
a. betegsége,
b. szabadsága,
c. a családtagjaival közös programban részvétele miatt.
(7) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 óráig kell írásban vagy telefonon
lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést
követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
(8) Az egész napos ellátást igényben nem vevő óvodások és iskolai tanulók étkezése az igénybevevő vagy
törvényes képviselőjének az Intézmény vezetőjéhez intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.
6. Intézményi térítési díj

7-S
(1)

A személyes gondoskodást nyújtó
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

szociális

és

gyermekjóléti

ellátásokért

valamint

a

(2)

A szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díj számítására az Szt. 115. § (1)
bekezdésében foglaltak irányadóak.

(3)

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben a gyermekétkeztetésért fizetendő
intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

8. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó intézményi
térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A gyermekétkeztetésre vonatkozó intézményi térítési dijakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért és a gyermekétkeztetésért fizetendő személyi
térítési díjak jövedelemsávjait és a fizetendő térítési díj összegét a rendelet 1. függeléke rögzíti.

7. Az intézményi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályok

9- §
(1)

A szociális és gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat havonta, utólag kell megfizetni az
Intézmény által kibocsátott számla ellenében.
(2) Amennyiben a fizetésre kötelezett az előírt módon és határidőre a térítési díjat nem fizeti meg, az
Intézmény vezetője a kötelezettet írásban felszólítja a térítési díj hátralék rendezésére valamint a
mulasztás következményeire.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az Intézmény vezetője köteles
jelenteni a hátralékosok nevét és a hátralék összegét a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt. A térítési díj hátralék behajtásának
kezdeményezésével egyidejűleg az Intézmény vezetője a szolgáltatást megszűnteti.
Záró rendelkezések
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10. §
(1) Ez a rendelet 2016. április 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2014.
(TV.29.), továbbá a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 6/2014.
(TV.29.) önkormányzati rendelete.

Csató Szabolcs
jegyző

Szebem Endre
polgármester

Záradék: Ezt a rendeletet 2016................. -n kihirdettem.

Csató Szabolcs
jegyző
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1. melleidet a /2016. (III.24.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjtételei

Szolgáltatási önköltség

Intézményi
térítési díj

650,- Ft/ellátási nap

650,- Ft/ellátási nap

Pálháza településen

720,- Ft/ellátási nap

720,- Ft/ellátási nap

Füzérradvány, Kishuta, Nagyhuta, Filkeháza,
Füzérkajata településen

1.130,- Ft/ellátási nap

1.130,- Ft/ellátási nap

Füzér, Pusztafalu, Füzérkomlós, Nyíri,
Bózsva településen:

960,- Ft/ellátási nap

960,- Ft/ellátási nap

Szociális alapszolgáltatás
megnevezése
Idősek nappali ellátása
Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós,
Füzérradvány, Kishuta, Mikóháza, Pálháza,
Pusztafalu, Vilyvitány településen
Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec,
Filkeháza, Füzér, Füzérkajata,
Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza,
Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza,
Nagyhuta, Pusztafalu, Pálháza, Vágáshuta
Vilyvitány

1.020,- Ft/gondozási óra

1.020,- Ft/
gondozási óra

1.230,- Ft/fő/ellátási nap

1.230,- Ft/£ő/ellátási nap

1.230,- Ft/ellátási nap

1.230,- Ft/ellátási nap

535,- Ft/ellátási nap

0,- Ft/ellátási nap

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Füzérkomlós, Nyíri, Bózsva település
Szenvedélybetegek nappali ellátása

Pálháza település
Gyermekek napközbeni ellátása

Pálháza, Nagyhuta településen
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2. melléklet a /2016. (III.24.) önkormányzati rendelethez
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjtételei

Pálházai Gyermekétkeztetési Központ: Bózsva. Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós,
Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta
települések közigazgatási területe

Nyersanyagnorma
napi összege
Óvoda
Iskola
Menza

tízórai
Ft/adag
55
60

ebéd
Ft/adag
190
240
240

uzsonna
Ft/adag
55
60

összesen
Ft/adag
300
360
240

A szolgáltatási önköltség / intézményi térítési díj: 520 Ft/fő

Füzérkomlósi Közétkeztetési Központ Bózsva. Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós,
Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta
települések közigazgatási területe
Nyers anyagnorma
napi összege
Óvoda
Iskola
Menza

tízórai
Ft/adag
64
64

ebéd
Ft/adag
216
273
273

A szolgáltatási önköltség / intézményi térítési díj: 690 Ft/Fő
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uzsonna
Ft/adag
57
57

összesen
Ft/adag
337
394
273

3. melleidet a ... /2016. (III.24.) önkormányzati rendelethez
A szociális étkeztetésért és gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak iövedelemsávjai
1. Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ által biztosított szociális étkeztetés s
díjak iövedelemsávjai:

70

hcíItatásért fizetendő személyi térítési

Fizetendő térítési díj Ft/adag
150

Jövedelemsáv

35.000 Ft-ig
35.001-50.000 Ft-ig
50.001-75.000 Ft-ig
75.001-85.000 Ft-ig
85.001-100.000 Ft-ig
100.001-120.000 Ft-ig
120.000-tól
Vendég étkezés
Alkalmazottak (szakács, konyhai kisegítő) étkezése

200
250
300
350
400
450
650
200

A Pálházai Gyermekétkeztetési KöTpont által nyújtott gyermekétkeztetésértfizetendő személyi téiítési díjak
Megnevezés

Térítési díj %-ban

Iskola
Iskola
Menza
Menza

100
50
100
50

Óvoda

0
0
v-H

Fizetendő térítési díj Ft/fő
360
180
240
120
300

Felnőtt
Vendég étkezés
Alkalmazott (szakács, konyhai kisegítő,
dajka)

500
600
200

2. A Füzérkomlós Közétkeztetési Központ által biztosított szociális étkeztetés szolodItatásért fizetendő személyi
térítési díjak iövedelemsávjai:
Fizetendő térítési díj Ft/adag

Jövedelemsáv

28.500 Ft-ig
28.501-37.050 Ft-ig
37.051-47.310 Ft-ig
47.311-57.000 Ft-ig
57.001-71.250 Ft-ig
71.251-85.500 Ft-ig
85.501 Ft-tól

335
365
390
450
475
520
560

A Füzérkomlósi Közétkeztetési Központ által nyújtott gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak
Megnevezés

Térítési díj %-ban

100
50
100
50
100

Iskola
Iskola
Menza
Menza
Óvoda

Felnőtt
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Fizetendő térítési díj Ft/fő
394
197
273
137
337
360

3. Füzérradvány szociális konyha
Az étkeztetést igénybe vevő ellátott jövedelmének 10 %-a, de legalább 310 Ft/ellátási nap, feltéve, ha ez a
minimális személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-ának
harmincad részét nem haladja meg.
A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vehető havi jövedelmet naptári napra kell átszámolni úgy, hogy
a rendszeres jövedelem összegét harminccal kell osztani.
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