Bükkösd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2004(V.25.)sz. rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a
fizetendő térítési díjakról
Bükkösd község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) 92. §-ban, 115. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat az Sztv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló, többször módosított 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) szabályaival, valamint ezek végrehajtására kiadott más
jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.
2. §
A rendelet hatálya Bükkösd község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által
fenntartott (alapellátást nyújtó) szociális és gyermekvédelmi intézményekre, valamint az
általuk nyújtott ellátásokban részesülő személyekre terjed ki.
3. §
(1) Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális
alapellátási formák:
a) szociális étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
a) családsegítés,
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(2)
Az
a)
b)
c)

Önkormányzat által biztosított
alapellátások:
gyermekjóléti szolgáltatás;
gyermekek napközbeni ellátása;
- iskolai napközi;
óvodai ellátás.

személyes

gondoskodást

nyújtó

gyermekjóléti

II. Fejezet
Eljárási rendelkezések
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4. §
(1) Az ellátás igénybevétele iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény (gyermekintézmény)
vezetőjéhez, szociális étkeztetés esetén a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani, amely –
amennyiben az szükséges – az e rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint a személyi térítési díj fizetésére kötelezettet írásban értesíti a
személyi térítési díj összegéről.
(2)

A kérelmek tartalmára és mellékleteire nézve – amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik – Bükkösd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2005. (X.11.) sz. Bkt rendeletében
foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

(3)

Bükkösd község Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv. 115. § (4) bekezdésében
meghatározott döntési jogosultságát Bükkösd község Polgármesterére ruházza át.
5. §

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját a Képviselőtestület jelen rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
III. fejezet
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátások
Szociális étkeztetés
6. §
(1)

Szociális étkeztetés igénybevételére jogosultak azok, akik önmaguk, illetve eltartottjaik
részére az étkeztetést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2)

Jogosultak továbbá azok is, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt az
étkezésükről más módon gondoskodni nem tudnak.

(3)

Az étkeztetés keretében a jogosult legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell
gondoskodni.

(4)

(5)

A szociális étkeztetést az Önkormányzat a Tanyagondnoki Szolgálat útján biztosítja.

Házi segítségnyújtás
7. §

Bükkösd község területén az Önkormányzat a házi segítségnyújtást a Szentlőrinci Kistérségi
Többcélú Önkormányzati Társulás útján látja el. Az ellátás igénybevételére jogosultak körét a
Sztv. 63. §-a határozza meg.
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
7/A.§
Bükkösd község területén az Önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a
Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás útján látja el. Az ellátás
igénybevételére jogosultak körét a Sztv. 65. §-a határozza meg.
Családsegítés
8.§
(1)A családsegítés keretében ellátandó feladatokat az Sztv. 64-65/A §-ai határozzák meg.
(2) Bükkösd község területén a családsegítés feladatait az Önkormányzat a Szentlőrinci
Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás útján látja el.
Személyes gondoskodás keretébe tartozó (szociális) szakosított ellátások
Idősek Klubja
9. §

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás
10. §
Az Önkormányzat a Gyvt. 39-40. §-aiban meghatározott „gyermekjóléti szolgáltatást” a
Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás útján látja el.
Gyermekek napközbeni ellátása
11. §
Az Önkormányzat a Gyvt. 41-42. §-aiban meghatározott „gyermekek napközbeni ellátását” a
SZONEK Bükkösdi Tagintézménye útján látja el.
IV. fejezet
Térítési díjak, térítési díj mérséklése, elengedése
12. §
(1)

A személyes gondoskodást nyújtó – e rendelet 1.számú mellékletében meghatározott –
ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(2)

A személyi térítési díjat a díjfizetésre kötelezett személy az intézménynek havonta
utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig fizeti meg.
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(3)

A térítési díjak e rendeletben meghatározott mértékétől való eltérés az Sztv., a Gyvt, a
Korm. rendelet, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 11/2004(VI.04.)sz. rendelet rendelkezései szerint történhet.

(4)

Bükkösd község Szociális Bizottsága jelen rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott
méltányossági hatáskörében eljárva, ha a pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2005. (X.11.) sz. rendelet 21. §-ban meghatározott
feltételek fennállnak, a fizetendő személyi térítési díj csökkentése céljából a díj
fizetésére kötelezett részére eseti segélyt állapíthat meg.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
13. §
(1)

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

(2)

A rendelet 2004. április 01. napjától lép hatályba, rendelkezéseit – a (4) bekezdésben
foglalt kivétellel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
- az étkezési térítési díjak mértékének megállapításáról szóló 5/2000. (III.31.) sz. BKt.
Rendelet.
- a közösen fenntartott intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 16/2003.
(VII.31.) sz. BKt Rendelet.
- az önkormányzat tulajdonában lévő Idősek Klubja nyersanyagnormájáról szóló
12/2000.(XI.24.) sz. BKt rendelet.

(4)

Az Önkormányzat a rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat az Sztv. 134. §
rendelkezései szerint folyamatosan – legkésőbb 2007. december 31-ig – biztosítja.

Bükkösd, 2004. május 25.
Mátis István
polgármester

Dr. Patacsi Evelin
mb.körjegyző

Záradék: A rendelet 2004. május 25. kihirdetésre került.
Dr. Patacsi Evelin
mb.körjegyző
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1. számú melléklet
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi étkezési
nyersanyagnormái
2015. január 1-jétől

Igénybe vevők

napközi

590

Vendég
ellátottak
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde Bükkösdi Tagóvodája
óvodai gyermek
ellátottak
Szentlőrinci Általános Iskola
Bükkösdi Általános Iskola
Tagintézménye
iskolai gyermek
ellátottak
Szociális étkeztetés

Étkezési díj
ebéd

285

350

370
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2. számú melléklet

A szociális étkeztetésben fizetendő személyi térítési díjak összegéről
A szociális étkeztetésben:
a) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 120 %-a alatt van, a fizetendő napi térítési díj a díj 50 %-a.
b) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 120 - 140 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a díj
60 %-a.
c) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 140 - 160 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a
díj 70 %-a.
d) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 160-190 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a díj
80 %-a.
e) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum
190 %-a felett van, a fizetendő napi térítési díj a díj
100 %-a.

Igazolt
összege

havi

jövedelem %-os térítési díj

- 34.200
34.201-39.900
39.901-45.600
45.601-54.150
54.150-

50 %
60 %
70 %
80 %
100 %

Fizetendő térítési díj
Ft/ellátási nap
185
220
260
295
370

3. számú melléklet
A házi segítségnyújtás díjáról
A gondozottat terhelő házi segítségnyújtás díja: 120 Ft/óra.
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