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A települési önkormányzatoknak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) felhatalmazást ad a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások helyi rendeletben
történő szabályozására.
Sándorfalva Város Önkormányzat képviselő-testülete 2011. évben alkotta meg a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX.29.) Önkormányzati rendeletét, valamint
2012. évben a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012.
(III.29.) önkormányzati rendeletét. Az évek során a törvényi változások a rendeletekben
átvezetésre kerültek és az előírt változásoknak megfelelően módosításra kerültek.
2016. január 1 napjával az Sztv. több pontban módosult. Az ez évi rendelet felülvizsgálat
indokolttá teszi egy új rendelet megalkotását, és a személyes gondoskodás helyi
szabályozásánál a két önkormányzati rendelet összevonását, mivel a gyermekvédelmi
gondoskodásnál a pénzbeli támogatások törvényi változások miatt átkerültek a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletbe, így csak
a gyermekek napközbeni ellátásának szabályázása maradt a gyermekvédelmi
szolgáltatásokról szóló 12/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletben.
Az új rendelet szabályozza Sándorfalva Város Önkormányzata személyes gondosodást nyújtó
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásainak formáit, az ellátás igénybevételére irányuló
kérelem benyújtásának módját, az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás
nélkül ellátást nyújtani, az ellátás megszűnésének eseteit és módját, térítési díjak mértékét,
fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és
módját, az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással
összefüggő kérdéseket.
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A rendelet hatálya – a család –és gyermekjóléti szolgálat kivételével – Sándorfalva Város
közigazgatási területére terjed ki.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése és az Sztv. 86. §
(1) bekezdés a) pontja szerint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési
önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat, családsegítés ellátási területe a közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. E rendelkezéseknek
megfelelően a család –és gyermekjóléti szolgálat területi hatálya Dóc Község közigazgatási
területére is kiterjed.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény (továbbiakban: Sándorfalvi EESZI) látja el.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal szociális nyilvántartásában módosításra került a
Sándorfalvi EESZI feladatellátása, illetve a feladat ellátás illetékességi területe, mely szerint a
család-és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjed Dóc Község közigazgatási területére is.
A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását a Sándorfalvi EESZI, az óvodás korú
gyermekek napközbeni ellátását a Szegedi Kistérség többcélú társulás Óvodái, Pipacs Óvoda,
az általános iskolás korú gyermekek napközbeni ellátását az SZTEJKI Pallavicini Sándor
Általános Iskola látja el.
A rendelet III. Fejezete rendelkezik az ellátások igénybevételéről, az ellátottak jogairól és az
ellátás megszűnéséről.
A rendelet IV. Fejezete rendelkezik a térítési díjakról, a térítési díjak csökkentéséről és
elengedéséről.
A szolgáltatást igénybe vevők térítési díj fizetésének mértékét a rendelet 1. és 2. melléklete
tartalmazza, melyet a Tisztelt Képviselő-testület határozott meg a hatályon kívül helyezendő
rendeletben és az összegeken változtatás nem szükséges.
A rendelet 1. számú mellékletének 5. pontja tartalmazza a szociális szolgáltatások
önköltségét.
Az Sztv. 115. § alapján a fenntartó minden évben megállapítja a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját, integrált intézmény esetén
szolgáltatásonként külön. Az intézményi térítési díj felső határa a szolgáltatási önköltség.
A fentiek alapján a Sándorfalvi EESZI által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díja
2016. évre a tervezett költségek alapján az alábbiak szerint alakul:
Szociális étkeztetés:
Bérjellegű kiadás:
Járulékai:
Dologi költségek:
Összesen:

2 311 000,-Ft
637 000,-Ft
14 428 500,-Ft
17 376 500,-Ft

1 napra jutó költség:
17 428 500,-Ft : 252 nappal = 68 954,- Ft/nap
1 napra jutó önköltség:
69 161,-Ft : 78 fővel = 884,- Ft/nap/fő
Az állami támogatás összege 2016. évben 55 360,- Ft/fő/év
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Házi segítségnyújtás:
Bérjellegű kiadás:
Járulékai:
Dologi Költségek:
Összesen:

8 551 000,-Ft
2 310 000,-Ft
368 500,-Ft
11 229 500,-Ft

1 napra jutó költség:
11 229 500,-Ft : 252 nappal = 44 562,- Ft/nap
1 órára jutó önköltség:
44 562,- Ft : 8 órával = 5 570,- Ft/óra
1 gondozási órára jutó önköltség:
5 570,- Ft : 4,5 gondozónő = 1 238,- Ft/ óra
Az állami támogatás összege 2016 évben: 145 000,-Ft.
Idősek nappali ellátása:
Bérjellegű kiadás:
Járulékai:
Dologi Költségek:
Összesen:

7 871 000,-Ft
2 249 000,-Ft
2 080 500,-Ft
12 200 500,-Ft

1 napra jutó költség:
12 200 500,-Ft : 252 nappal = 48 415,- Ft
1 napra jutó önköltség:
48 415,- Ft : 24,5 fővel = 1976,- Ft/nap/ fő
Az állami támogatás összege 2016 évben: 109 000,-Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján tárgyalja meg a rendelettervezetet és megtárgyalja meg és elfogadni szíveskedjen.
Sándorfalva, 2016. május 06.

P.H.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester
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Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2016. (. …….) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról
(rendelet-tervezet)
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
62. § (2) bekezdésében, a 92 § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1)
bekezdésében, 147. § (1) bekezdésében valamint 151. § (2f) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 8., 8a.pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. törvény 4/A. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2. § (1) bekezdésében és 14. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően Sándorfalva Város
Önkormányzata meghatározza az általa biztosított személyes gondoskodás
a) formáit,
b) az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját,,
c) az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást
nyújtani,
d) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait,
e) térítési díjak mértékét, fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj
csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módját,
f) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő
megállapodással összefüggő kérdéseket.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed – a család –és gyermekjóléti szolgálat kivételével Sándorfalva Város közigazgatási területén lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező
magyar állampolgárokra, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Sztv.) 6. § -a által meghatározott hajléktalanokra és az Sztv. 3. §-ban
meghatározott személyekre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott személyekre.
(2) A család -és gyermekjóléti szolgálat esetében a rendelet hatálya az (1) bekezdésben
meghatározott személyeken túl kiterjed Dóc Község közigazgatási területén lakóhellyel és
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tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a Gyvt. 4. §-ban
meghatározott személyekre.

(3)
E rendelet alkalmazásában a fogalmak meghatározásánál az Sztv. 4. § (1) bekezdése
szerinti értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.
II. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
3. Ellátások formái
3. §
(1)
Sándorfalva Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapellátások:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás
ba) szociális segítés
bb) személyi gondozás
c) család- és gyermekjóléti szolgálat
d) tanyagondnoki szolgáltatás és
e) idősek nappali ellátása (idősek klubja).
(2)
Sándorfalva Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások:
a) Gyermekek napközbeni ellátása
aa) bölcsődei napközbeni ellátás
ab) Óvodai napközbeni ellátás
ac) Általános iskolai napközbeni ellátás
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat Sándorfalva Város
Önkormányzata az általa fenntartott Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény – 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/a. - (továbbiakban: Sándorfalvi EESZI)
keretein belül biztosítja. Az intézmény integrált szervezeti formában, az ellátási formák önálló
szakmai egységként működnek.
(4)
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat Sándorfalva Város
Önkormányzata
a) bölcsődés gyermekek napközbeni ellátását a Sándorfalvi EESZI keretein belül
működő Bölcsőde
b) óvodás korú gyermekek napközbeni ellátását a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulás Óvodái, Pipacs Óvoda
c) általános iskolás korú gyermekek napközbeni ellátását a SZTEJKI Pallavicini
Sándor Általános Iskola biztosítja.
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4. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – étkezés, házi segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgáltatás és az idősek nappali ellátása – helyszíne: 6762 Sándorfalva, Dózsa
Gy. u. 33.
(2) A család – és gyermekjóléti szolgáltatás helyszínei: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/a.,
valamint 6766 Dóc, Rózsa u. 4.
(3) A gyermekek napközbeni ellátásának helyszínei:
a) Bölcsőde: 6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 20.
b) Pipacs Óvoda
ba) Kis körúti óvoda – 6762 Sándorfalva, Kis krt. 1.
bb) Iskola utcai Óvoda – 6762 Sándorfalva, Iskola u. 1.
bc) Rákóczi utcai óvoda – 6762 Sándorfalva, Rákóczi u. 2.
bd) Kölcsey utcai óvoda – 6762 Sándorfalva, Kölcsey u. 45.
c) Pallavicini Sándor Általános Iskola – 63762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17.
5. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások keretében nyújtott étkeztetést
Sándorfalva Város Önkormányzata értékhatár függvényében beszerzési, vagy közbeszerzési
eljárás keretében kiválasztott vállalkozással biztosítja, figyelembe véve az étkeztetésre
vonatkozó előírásokat.
(2) A személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások keretében étkezést kell biztosítani:
a) annak a személynek, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
b) annak a személynek, aki egészségi állapota miatt rokkantsági ellátásban,
rehabilitációs ellátásban, vakok személyi járadékéban, fogyatékossági támogatásban,
vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül, vagy
c) annak a személynek, aki sérülése, vagy más egészségügyi problémája miatt önmaga
ellátásáról átmenetileg képtelen gondoskodni, vagy
d) annak a személynek, aki szenvedélybetegsége, pszichiátriai betegsége miatt
fekvőbeteg gyógykezelést nem igényel, de önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud,
vagy
e) annak a személynek, aki hajléktalansága miatt, életét közterületen, vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiségben tölti és szokásos tartózkodási helye Sándorfalva.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek igazolása:
a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben személyazonosításra alkalmas
okmány,
b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben szakértői bizottág véleménye,
vagy ellátást megállapító határozat,
c) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben házi orvosi, vagy kezelő orvosi
igazolás,
d) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetekben pszichiátriai, neurológiai
szakvélemény,
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e) a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben nyilatkozat, mely szerint
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.
(4) A napi egyszeri meleg étkezés biztosításának módja lehet
a) helyben történő (6762 Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 33.)
b) házhoz szállítással,
c) elvitellel történő étkezéssel.
(5) A tanyagondnoki szolgáltatás területi felosztása:
a) I. Tanyagondnoki körzet területi ellátása: Csúzdi dűlő, Kéri dűlő, Kuti dűlő,
Kapcaszék, Csibafa szőlők, Fehérföldes dűlő.
b) II. Tanyagondnoki körzeti ellátása: Kővágó dűlő, Büdöstó, Szokony dűlő,
Vedresszőlők, Csikójárás dűlő, Nadastó.
(6) A család –és gyermekjóléti szolgáltatásnyújtásnál az Sztv. 64. § rendelkezéseit, valamint
a Gyvt. 39-40. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. §
(1) A 6 hónapos kortól 3 éves korú gyermekek személyes gondoskodást nyújtó napközbeni
ellátását a Sándorfalvi EESZI szervezeti egységén belül működő Bölcsőde látja el. A bölcsőde
szakszerű gondozást, nevelést biztosító intézmény a gyermek 3. életévének betöltéséig. A
gyermek 3. életévének betöltése után is maradhat a bölcsőde gondozásában, ha a 3. életévét a
tárgyév augusztus 31. napja után tölti be.
(2) A bölcsőde az alapszolgáltatáson túl speciális tanácsadással, gyermeknevelést segító
szolgáltatásokkal segíti a családokat.
(3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy törvényes képviselője igazolja, hogy
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
(4) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:
védőnő, család- és gyermekjóléti szolgálat, házi gyermekorvos, háziorvos, gyámhatóság.
(5) A gyermekétkeztetés helyben történik az engedélyekkel rendelkező bölcsődei konyhán.
7. §
(1)
Az óvodai, általános iskola napközbeni ellátás igénybevételére a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései kell alkalmazni.
(2)
Az óvodai napközbeni ellátás keretében az étkezés a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulás Óvodái, Pipacs Óvoda szervezésében történik.
(3)
Az általános iskolás napközbeni ellátás keretében az étkezést Sándorfalva Város
Önkormányzata értékhatár függvényében beszerzési, vagy közbeszerzési eljárás keretében
kiválasztott vállalkozással biztosítja, figyelembe véve az étkeztetésre vonatkozó előírásokat.
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III. Fejezet
Az ellátások igénybevétele, az ellátottak jogai, az ellátás megszűnése
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének módja
8. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele önkéntes, az ellátás az
igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmet a Sándorfalvi EESZI
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) Az étkezést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását - Sándorfalva Város
Önkormányzatának képviselő-testülete által elfogadott - Sándorfalvi EESZI Szakmai
programjának mellékletét képező nyomtatványon igényelheti a kérelmező.
(3) A jövedelemigazolás az Sztv. 10. §-ban foglaltaknak megfelelően kell igazolni. A
nyugdíjfolyósító által folyósított rendszeres jövedelmet nyugdíjösszesítővel és a kérelem
benyújtását megelőző hónapban folyósított összeg igazolásával (postai szelvény, vagy
átutalási összesítő), a munkaügyi szervek és a járási hivatal által folyósított összeget, az
ellátást megállapító határozattal, valamint a folyósítást igazoló postai szelvénnyel, vagy
átutalási összesítővel kell igazolni.
(4) A kérelmek mellékletét képezi a szolgáltatásra való jogosultság igazolása, melyet e
rendelet 5. § -a szabályoz.
(5) A házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása esetén a kérelemhez mellékelni kell a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.)
SzCsM rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti orvosi igazolást.
(6) A mellékletek (jövedelemigazolás) hiánya esetén a Sándorfalvi EESZI intézményvezetője
a kérelmet írásban elutasítja.
(7) A család és gyermekjóléti szolgáltatást a Sándorfalvi EESZI intézményvezetője által
kijelölt családgondozónál lehet igénybe venni, annak szükségességét jelezni. A kapcsolat
felvételének dokumentálása forgalmi naplóban történik.
(8) Házi segítségnyújtás igénybe vételét megelőzően a gondozási szükséglet vizsgálatát az
Sándorfalvi EESZI intézményvezetője végzi el a szolgáltatás iránti kérelem alapján.
(9) A házi segítségnyújtás időtartamának meghatározásánál az Sztv. 63. § (6) bekezdésében
meghatározottakat kell alkalmazni.
(10) A Sándorfalvi EESZI intézményvezetője a kérelem beérkezésétől számított 15 napon
belül dönt a kérelemről. A fizetési térítési díj összegéről írásban értesíti az ellátást igénylőt,
törvényes képviselőt.
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(11) Amennyiben az igénylő, törvényes képviselő nem ért egyet az intézményvezető
döntésével, úgy az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül, írásban a
polgármesterhez fordulhat panaszával.
(12) Az ellátás igénybe vételének megkezdésekor az intézmény vezetője megállapodást köt az
ellátást igénylővel, törvényes képviselővel.
A megállapodás tartalmazza:
a) az ellátás kezdetének időpontját, megszűnésének módját,
b) az ellátás időtartamát (határozott, határozatlan),
c) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét és
a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat
(13) Az ellátásban részesülő személy köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges
tényekben, családi körülményekben, jövedelmi, vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást
15 napon belül az intézmény vezetőjének írásban bejelenteni.
9. §
Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles az ellátást biztosítani, ha arra közvetlen
életveszély megelőzése érdekében van szükség.
5. Az ellátást igénybe vevő ellátottak jogai
10. §
(1)
A szociális ellátások igénybe vételekor a szociális intézmény az általa biztosított
szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető
alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az
emberi élethez, méltósághoz, a testi épséghez, a testi- és lelki egészséghez való jogra.
(2)

A szociális szolgáltatások során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

(3)
Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi, mentális állapotára tekintettel
az intézmény által nyújtott egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
(4)
Az ellátottnak joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
adatok megismeréséhez, ennek teljesítése érdekében az intézményvezető évente tájékoztatót
készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti.
(5)
Az ellátottat megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.
(6)
Az ellátás során ért jogsérelem esetén az intézményvezetőhöz, a polgármesterhez,
vagy ellátottjogi képviselőhöz fordulhat panaszával.
(7)
Az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz
kivizsgálásának eredményéről, amennyiben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet
az intézkedéssel, úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban a
polgármesterhez fordulhat panaszával.
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6. Az ellátás megszűnése
11. §
(1)

Az ellátás megszűnik,
a) ha a szolgáltatást igénylő, törvényes képviselő a szolgáltatás megszűnését
írásban kezdeményezi,
b) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
c) a határozott időre létrejött ellátás esetén, a meghatározott időtartam lejártával,
d) az ellátott halálával,
e) ha a szolgáltatást igénybe vevő egy hónapot meghaladóan térítési díj fizetési
kötelezettségét elmulasztotta és két egymást követő fizetési felszólításra sem
reagált vagy
f) az intézményvezető intézkedésére,
fa)a házirend súlyos megsértése esetén,
fb) a szolgáltatás igénylésének indokoltsága megszűnése esetén vagy
fc) a jogosult másik intézménybe történő elhelyezése indokolt az
intézményvezető által megjelölt időpontban.

(2)
Az (1) bekezdés a) pont szerinti megszűnés esetén a megszűnés időpontja a
szolgáltatást igénybe vevő, törvényes képviselője által megjelölt nap.
(3)
A jogviszony megszüntetéséről szóló értesítésben tájékoztatni kell a jogosultat az
esedékes, hátralékos térítési díjfizetési kötelezettségéről, kárigényről, ezek rendezési módjáról
is.
(4)
Az intézmény vezetője írásban értesíti a jogosultat, törvényes képviselőt az ellátás
megszüntetéséről valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról. A megszüntetés ellen a
jogosult illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a
polgármesterhez fordulhat panasszal. Ebben az esetben az ellátást biztosítani kell, amíg a
polgármester határozatot nem hoz.
IV. Fejezet
Térítési díjak
7. Térítési díjak
12. §
(1)
A személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások közül a család-és gyermekjóléti
szolgáltatást, tanyagondnoki szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.
(2)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül az étkezésért, házi
segítségnyújtásért és az idősek nappali ellátásáért térítési díjat kell fizetni, melyet havonta
előre, tárgyhó 10. napjáig, egy havi időtartamra kell megfizetni.
(3)
A ténylegesen igénybe vett szolgáltatás alapján a befizetett összeg tárgyhó végén
korrigálásra kerül, a túlfizetés a következő hónapban érvényesíthető, vagy az

11

intézményvezető írásbeli rendelkezése alapján a Sándorfalvi EESZI házi pénztárából
kifizetésre kerül.
(4)
Térítési díjat az Sztv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek
fizetni.
(5)

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
a) aki jövedelemmel nem rendelkezi, vagy
b) kiskorú igénybevevő esetén, akinek családja jövedelemmel nem rendelkezik
c) aki 90. életévét betöltötte, a 90. életévének betöltését követő hónap első
napjától.

(6)
A személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások térítési díjának meghatározási
szabályait az Sztv. 115. § (1)-(2) bekezdése tartalmazza.
(7)
A ellátottak által igénybe vett szolgáltatások térítési díja szolgáltatásonként különkülön kerül megállapításra.
(8)
A szociális ellátások személyi térítési díjának megállapításánál figyelembe vehető
jövedelmek tekintetében az Sztv. 116. § (1) bekezdésének szabályai az irányadóak.
(9)
Házi segítségnyújtásnál a szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi
térítési díj összege azonos az intézményi térítési díj összegével.
(10)
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének az Sztv.
116.§ (3) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a 117. § (1) bekezdés a)-b) pontjában
meghatározottakat.
(11) Az étkezésért, házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjainak
megállapításánál az igénybevevők jövedelemviszonyait figyelembe véve kedvezmények
illetik meg. A személyi térítési díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(12)

Az intézményvezető a térítési díjhátralékról havonta tájékoztatást ad a jegyzőnek.
13. §

(1) A bölcsődei ellátás keretében biztosított ellátások közül a gondozásért és az étkezésért
kell térítési díjat fizetni. A gondozási és az étkezési térítési díj mértékét e rendelet 2.
mellékletének 1. pontja tartalmazza.
(2) Az óvodai és iskolai napközbeni ellátások közül az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
(3) Az óvodai étkezési térítési díjakat e rendelet 2. mellékletének 2. pontja, az iskolai
étkezési térítési díjakat e rendelet 3. pontja tartalmazza.
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8. Személyi térítési díj csökkentése, elengedése
14. §
(1)
A személyi térítési díj fizetésére kötelezett személy az intézményvezetőhöz benyújtott
– de Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteréhez címzett - kérelemmel kérheti a
térítési díj fizetésének csökkentését, elengedését a kérelmet alátámasztó körülményeket
igazoló iratok melléklésével.
(2)
Az intézményvezető a kérelmet megvizsgálja, valamint felkéri a családsegítő szolgálat
munkatársát, hogy a kérelmező otthonában környezettanulmányt készítsen.
(3)
Az intézményvezető a rendelkezésére álló dokumentumok alapján javaslatot készít a
térítési díj csökkentésére, elengedésére. A kérelmet és a kérelem mellékleteit megküldi
Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális irodája részére.
15.

§

(1)
A személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről, valamint a térítési díjak
összegére és az ellátás megszüntetésére érkezett panaszok kivizsgálása után a polgármester a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit alkalmazva határozatban dönt.
(2)
A személyi térítési díj összegének csökkentése legalább két hónap, de legfeljebb hat
hónap időtartamra rendelhető el.
(3)
A polgármester a személyi térítési díj összegét a 16. §-ban meghatározott mértékben
csökkenti, ha a kérelmező
a) 70. éven felüli egyedül álló,
b) súlyosan fogyatékos,
c) pszichiátriai beteg, vagy
d) egyedül álló és jövedelmének 40%-át meghaladja az egészségi állapotának
megőrzése érdekében szedett gyógyszerek értéke - és közgyógyellátással
nem rendelkezik –és a lakásfenntartási kiadások (áram- víz- gázszámla,
szemétszállítási díj) együttes összege,
e) egyedül álló és jövedelmének 50%-át meghaladja az egészségi állapotának
megőrzése érdekében szedett gyógyszerek értéke - és közgyógyellátással
nem rendelkezik – a lakásfenntartási kiadások (áram- víz- gázszámla,
szemétszállítási díj) és jövedelmét terhelő egyéb kiadások együttes
összege.
16. §
Személyi térítési díj csökkenthető
a)
100 %-kal amennyiben a 15. § (3) bekezdés e) pontjában
meghatározottakat igazolja,
a) 50 %-kal, amennyiben a 15. § (3) bekezdés a) - d) pontjában felsorolt
legalább kettő méltányossági okot igazol a kérelmező, vagy
b) 25 %-kal, amennyiben a 15. § (3) bekezdés a) - d) pontjában felsorolt
legalább egy méltányossági okot igazol a kérelmező.
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c)
17.

§

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások étkezési térítési díjainak
támogatásáról Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 14. § -a
rendelkezik.
V. Fejezet
Ellenőrzés
9. A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény ellenőrzése
18. §
(1)
A szociális szolgáltatást biztosító intézmény vezetője minden évben a képviselőtestület munkatervének megfelelően köteles
a) az előző év működéséről beszámolót készíteni és
b) Szervezeti- Működési Szabályzatát, szakmai programját felülvizsgálni.
(2)

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti beszámolónak tartalmaznia kell:
a) az ellátási létszám alakulását szakfeladatonként,
b) a szolgáltatások iránt felmerülő igényeket,
c) a közalkalmazotti létszám alakulását munkakörönként,
d) a szakmai munka bemutatását és
e) az intézménynek – elsősorban jogszabályi kötelezettségekből eredő –
fejlesztésére vonatkozó adatait.

(3)
A polgármester ellenőrzi a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény működésének
törvényességét.
VI. Fejezet
Szociálpolitikai kerekasztal
10. Szociálpolitikai kerekasztal
19. §
(1)
Az önkormányzat a szociálpolitikai feladatok végrehajtása és végrehajtásának
figyelemmel kísérése érdekében szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, amelyet a
polgármester hív össze, évente egy alkalommal.
(2)

A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a következők:
a) A képviselő testület által delegált képviselő,
b) A jegyző által delegált ügyintéző,
c) EESZI intézményvezetője,
d) Idősek klubja vezetője és, házi segítségnyújtás vezető gondozója

14

e) Kijelölt védőnő, kijelölt családsegítő, bölcsődevezető
(3) Felkérést kap:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Háziorvosok,
Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület elnöke,
Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke,
Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület elnöke,
Együtt Egymásért Nyugdíjas Egyesület elnöke,
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kuratórium
elnöke,
g) Sándorfalváért Alapítvány kuratórium elnöke,
h) Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület elnöke és
i) Sándorfalvi Ifjúsági Közhasznú Egyesület elnöke.
VII Fejezet
Záró rendelkezések
11. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések
20. §

(1)

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)
Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló
15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
12/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet.
Sándorfalva, 2016. május 5.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

Dr. Bánfi Margit
jegyző
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1. melléklet a ………./2016. (……….) önkormányzati rendelethez
1. pont
Nappali ellátásért fizetendő térítési díj
Ellátás típusa

Térítési díj bruttó
összege:
Nappali ellátás
110,-Ft/nap (ÁFA
étkeztetés igénybevétele
mentes)
nélkül
tízórai
159,-Ft /nap
ebéd
Étkezésért fizetendő
térítési díj
meghatározása alapján
uzsonna
159,- Ft /nap
beszállítás
1120,-Ft/hó

2. pont
Étkeztetésért fizetendő térítési díj
Havi jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíj
százalékában:

Személyi térítési díj
bruttó összege (Ft/nap)

Jövedelemmel nem rendelkező

0
195
315
360
465
515
595

-100 %
100,1-150 %
150,1-200 %
200,1-300 %
300,1-350 %
350,1 % felett
3. pont

Házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj
Havi jövedelem a
Személyi térítési díj
mindenkori öregségi nyugdíj
összege (Ft/óra)
százalékában:
(Áfa mentes)
Jövedelemmel nem rendelkező
0
-100 %
120
100,1-150 %
240
150,1-200 %
360
200,1-300 %
420
300,1-350 %
540
350,1-400 %
730
400 % felett
805
4. pont

Ebéd házhozszállítása: bruttó 115,- Ft/nap
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5. pont
Az alábbi szociális ellátások szolgáltatás önköltsége:
a) Szociális étkeztetés :
884 Ft/nap,
b) Házi segítségnyújtás: 1.238 Ft/nap,
c) Idősek nappali ellátása: 1.976 Ft/nap
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2. melléklet a ………./2016. (……….) önkormányzati rendelethez

1.

pont

Bölcsődei:
a)
b)

étkezési térítési díj: 299,- Ft/nap/fő+ÁFA
gondozási személyi térítési díj: 197 Ft/nap/fő+ÁFA

2. pont
Óvodai személyi térítési díjak:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Összesen:

63,78- Ft/nap/fő+ÁFA
179,53,- Ft/nap/fő+ÁFA
63,78- Ft/nap/fő+ÁFA
307,09- Ft/nap/fő+ÁFA”

3. pont
Iskolai személyi térítési díjak:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Összesen:

61,42- Ft/nap/fő+ÁFA
285,83- Ft/nap/fő+ÁFA
86,62- Ft/nap/fő+ÁFA
433,87- Ft/nap/fő+ÁFA”
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