Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 32. §
(3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében, és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

II. Fejezet
Személyes gondoskodás formái
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központja
2. §
(1) Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
Gondozási Központja útján az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja:
a) szociális alapszolgáltatások:
aa) tanyagondnoki szolgáltatás
ab) étkeztetés,
ac) házi segítségnyújtás,
ad) idősek nappali ellátása,
ae) fogyatékosok nappali ellátása.
b) szakosított ellátás:
ba) időskorúak átmeneti gondozóháza
bb) idősek otthona
(2) Az Önkormányzat az alapszolgáltatás keretében gondoskodik különösen az
időskorúak, a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek,
továbbá a hajléktalan személyek ellátásának megszervezéséről. Ennek megvalósítása
érdekében Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja (a
továbbiakban: Gondozási Központ) együttműködik az egészségügyi, oktatási,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi, illetve munkaügyi intézményekkel, szolgáltatókkal,
szervezetekkel.
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(3) A személyes gondoskodás keretében ellátottak adatai a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 20/C. § (1)
bekezdés alapján a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerben szerepelnek.
3. §
Tanyagondnoki szolgáltatás

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a Békésszentandrás külterületén élő idős, rászorult
emberek életkörülményeinek javítása, az alapvető szükségletükből adódó szolgáltatások
biztosítása, közösségfejlesztés, az esélyegyenlőség növelése, valamint jobb életminőség
elérése.

(2) A Képviselő-testület Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén egy
tanyagondnoki körzetet alakít ki.
(3) Tanyagondnok alapfeladatai
a) közreműködés a külterületen élő lakosok részére az ivóvíz, kenyér, gyógyszerek
beszerzésében,
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb)az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása
c) közreműködés a
ca) házi segítségnyújtásban, a gyógymasszőrhöz eljutásban, vagy a
gyógymasszőr szállításában, a sószobába való eljutásban,
cb) közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
d) az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek szállítása óvodába, iskolába, egyéb
gyermekszállítás.
(4) Tanyagondnok kiegészítő feladatai
a)
közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése,
segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
(5) Tanyagondnok által végzett közvetett önkormányzati feladatok
a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a tanyagondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása,
d) árubeszerzés önkormányzati intézmények részére,
e) egyéb önkormányzati hivatalos ügyek intézése, segítése.
(6) Az Önkormányzat a tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához gépjárművet biztosít. A
tanyagondnoki szolgáltatás e rendeletben szabályozott szolgáltatásai térítésmentesek.
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4. §
Étkeztetés
(1) Étkeztetést kell biztosítani a Sztv. alapján azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik
a) nyugellátásban vagy egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban
részesülnek, vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt önmaguk ellátását nem
képesek biztosítani és ezt háziorvos igazolja,
b) fogyatékosságát, pszichiátriai betegségét vagy szenvedélybetegségét szakorvos
igazolja.
5. §
Házi segítségnyújtás
(1) Az Önkormányzat a Sztv. 63. §-ában foglaltak szerint házi segítségnyújtás keretében – a
szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében - biztosítja az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást.
6. §
Idősek nappali ellátása
(1) Az idősek nappali ellátása saját otthonukban élő, a tizennyolcadik életévüket betöltött,
egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú vagy fogyatékos személyek
részére – otthonában az önálló életvitel fenntartása mellett – biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletük kielégítésére.
7. §
Fogyatékosok nappali ellátása
(1)
A Fogyatékosok Nappali ellátását nyújtó intézmény, mely az ellátást igénybe vevők
részére
a) egészségi állapotuknak megfelelő testi és szellemi állapotuk minél hosszabb
megtartását,
b) a meglévő képességük fenntartását,
c) elmagányosodás megakadályozását,
d) aktivitás, önbizalom fokozását,
e) az ellátott és a közösség kapcsolatának erősítését,
f) sikerélményhez juttatást biztosítja.
(2)

Az Idősek Klubja szolgáltatásai:
a) igény szerint meleg étel biztosítása,
b) szabadidős programok szervezése,
c) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való
jutás segítése,
d) hivatalos ügyek intézésének segítése,
e) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
f) gyógytorna lehetőségének biztosítása.

(3)
Az Idősek Klubja által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a tájékoztatás,
tanácsadás az egészséges életmódról, valamint a mentális gondozás.

3

8. §
Időskorúak átmeneti gondozóháza
(1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő Időskorúak átmeneti gondozóháza átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmény, mely ideiglenes jelleggel teljes körű ellátást biztosít
azok részére, akik:
a) önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek,
b) ellátásuk más módon nem oldható meg,
c) időskorúak,
d) 18. életévüket betöltötték, de betegségük miatt, vagy más okból otthonukban
önmagukról időlegesen nem képesek gondoskodni.
9. §
Idősek otthona
(1)

Az Önkormányzat fenntartásában lévő Idősek otthonában a meghatározott
gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést nem igénylő személy látható el, aki 18. életévét betöltötte, időskorú,
betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes.
10. §
Igénybevételi eljárás

(1) A szociális ellátás igénybevétele önkéntes.
(2) A Gondozási Központ szolgáltatásainak igénybevételére irányuló kérelmet az
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani szóban vagy írásban. Az intézmény vezetője
pozitív elbírálás esetén az ellátottat nyilvántartásba veszi, elutasítás esetén írásban
értesíti az igénylőt.
(3) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető megállapodást köt az
ellátást igénylővel.
(4) A megállapodás tartalmazza:
a) az ellátás időtartamát (kezdő és záró),
b) a szolgáltatások formáját, módját, körét,
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,
d) az ellátás megszűnésének módjait.
(5) Ha az igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja,
a megállapodás kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez
fordulhat. Ilyen esetben a Képviselő-testület határozattal dönt az igénybevétel
kérdéséről.
(6) Az intézmény vezetője az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha
annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja.
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11. §
Személyi térítési díj megállapítása
(1) Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj konkrét összegét az Sztv. 115. § (2)
bekezdése szerint az intézmény vezetője állapítja meg, és erről írásban értesíti az ellátottat.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő egy főre jutó rendszeres havi
jövedelmének az Sztv. 116. § (3) bekezdésében foglaltak szerint maximálisan megállapítható
mértékét.
(2) Az Sztv. 117/B. §-a szerint az igénylő vagy más személy írásban vállalhatja a mindenkori
intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, illetve a mindenkori
intézményi térítési díj és a számára megállapított személyi térítési díj különbözete egy
részének megfizetését.
(3) A személyes gondoskodás intézményi térítési díja a szolgáltatás önköltsége és a normatív
állami hozzájárulás, valamint a külön jogszabály szerinti költségvetési támogatás
különbözete. Az Önkormányzat az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete
szerint határozza meg.
(4)
Az Önkormányzat a Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások személyi térítési
díját e rendelet 2. számú melléklete szerint határozza meg.
12. §
Kedvezmények, mentességek
(1) Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjkedvezmények, mentességek konkrét
összegét az Sztv. 115. § (2) bekezdése szerint az intézmény vezetője állapítja meg, és erről
írásban értesíti az ellátottat.
(2) Az étkezés igénybevétele esetén a személyi térítési díj a 2. számú mellékletben megjelölt
mértékig állapítandó meg az (1) bekezdésben írt jogkörben.
(3) A nappali ellátás térítési díj fizetése nélkül vehető igénybe.
(4) A gyógymasszőri ellátást a Gondozási Központ minden ellátottja térítési díj fizetése nélkül
veheti igénybe.
(5) A napi egy órát meg nem haladó időtartamú házi segítségnyújtás ingyenes.
13. §
Intézményi jogviszony megszűnése
(1)Az intézményi jogviszony megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén, a megjelölt időtartam lejártával, kivéve,
ha az elhelyezés időtartama meghosszabbítható.
(2) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult:
a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
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b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése nem indokolt.
(3) Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat.

2.

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálata
14. §

(1) Az Önkormányzat a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatán (a továbbiakban: Humán Szolgáltató
Központ) keresztül az alábbi szociális szolgáltatást biztosítja:
a) alapszolgáltatás
aa) családsegítés,
ab) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
ac) támogató szolgáltatás.
15. §
Családsegítés
(1) A családsegítést, mint szociális alapszolgáltatást az Önkormányzat megállapodása
szerint a Humán Szolgáltató Központ útján biztosítja.
16. §
(1) Az Önkormányzat a Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások díját e
rendelet 3. számú melléklete szerint határozza meg.

3. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje
17. §
(1) Az Önkormányzat Bölcsőde működtetése útján a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátás keretében – a gyermekek életkorának megfelelően – a
gyermekek napközbeni ellátása érdekében bölcsődét működtet.
18. §
Bölcsődei ellátás igénybevételi eljárása
(1) A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes.
(2) A Bölcsőde szolgáltatásainak igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani szóban vagy írásban. Az intézmény vezetője az elbírálás
után értesíti a kérelmezőt.
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(3) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető megállapodást köt az
ellátást igénylővel.
(4) A megállapodás tartalmazza:
a) az ellátás időtartamát (kezdő és záró),
b) a szolgáltatások formáját, módját, körét,
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,
d) az ellátás megszűnésének módjait.
(5) Ha az igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja,
a megállapodás kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez
fordulhat. Ilyen esetben a Képviselő-testület határozattal dönt az igénybevétel
kérdéséről.
(6) Az intézmény vezetője az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha
annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja.
19. §
(1) A bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díjat az intézményi térítési díj
nap/óra összegének, az igénybe vett gondozási nap/óra számának, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 148. § (5) bekezdésében megjelölt normatív kedvezmények
figyelembevételével az intézményvezető állapítja meg.
(2) A gondozási díj fizetésére kötelezett vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal
azonos személyi térítési díj megfizetését, vagy a mindenkori intézményi térítési díj és
a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének a
megfizetését, melyet a Gyvt. 148. § (10) bekezdésében foglaltak alapján írásba kell
foglalni.
(3) Az Önkormányzat a Bölcsőde térítési díját e rendelet 4. számú melléklete szerint
határozza meg.
20. §
(1) Jelen rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2012.(III.30.)
önkormányzati rendelete, valamint az annak módosításáról szóló 29/2012.(XI.30.), az
5/2013.(III.29.), és a 7/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletek.
(3) Hatályát veszti Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjról szóló 4/2012.(III.30.) önkormányzati
rendelete, valamint az annak módosításáról szóló 4/2013.(III.29.) önkormányzati
rendelet.
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Békésszentandrás, 2014. március 17.

Sinka Imre
polgármester

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2014. március 28-án.

Békésszentandrás, 2014. március 28.

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző
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1. számú melléklet
A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatás intézményi térítési díj összege
Ellátási hely:

Szakfeladat
száma

889921
889921
889921
889921
889921

Békésszentandrás, Kálvin u. 10

Szakfeladat megnevezése

Szociális étkeztetés (ebéd)
Szociális étkeztetés (reggeli)
Szociális étkeztetés (diétás ebéd)
Szociális étkeztetés ("B" menü)
Ételkiszállítás díja

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc. ell.
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
889922 Házi segítségnyújtás
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékosok nappali ellátása

Számított 1 egységre
jutó intézményi
térítési díj (Ft)

Megállapított
intézményi térítési
díj (Ft)

545/nap
385/nap
775/nap
670/nap
170/adag
79,455/hónap
2,645/nap
79,455/hónap
2,645/nap
690/óra
250/nap
-945/nap

545/nap
385/nap
670/nap
670/nap
110/adag
79,455/hónap
2,645/nap
79,455/hónap
2,645/nap
600/óra
0/nap
0/nap

Számított 1 egységre
jutó intézményi
térítési díj (Ft)

Megállapított
intézményi térítési
díj(Ft)

545/nap
385/nap
775/nap
670/nap
250/nap

545/nap
385/nap
670/nap
670/nap
0/nap

Ellátási hely: Békésszentandrás, István király u. 50

Szakfeladat
száma

889921
889921
889921
889921
881011

Szakfeladat megnevezése

Szociális étkeztetés (ebéd)
Szociális étkeztetés (reggeli)
Szociális étkeztetés (diétás ebéd)
Szociális étkeztetés ("B" menü)
Idősek nappali ellátása
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2. számú melléklet
Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások személyi térítési díja
2014. április 1-jétől.

Jövedelem

Reggeli

Ebéd

Diétás
ebéd

Ebédkiszállítás

Házi
segítségnyújtás

0-30.000-ig

70.-Ft

150.-Ft

150.-Ft

0.-Ft

100.-Ft/óra

30.001-től
47.000-ig

140.-Ft

290.-Ft

290.-Ft

20.-Ft

250.-Ft/óra

47.001-től
64.000-ig

170.-Ft

400.-Ft

400.-Ft

40.-Ft

250.-Ft/óra

64.001-81.000-ig

210.-Ft

470.-Ft

500.-Ft

60.-Ft

250.-Ft/óra

81.001-től
98.000-ig

265.-Ft

515.-Ft

600.-Ft

110.-Ft

600.-Ft/óra

98.000-felett

385.-Ft

545.-Ft

670.-Ft

110.-Ft

600.-Ft/óra

"B" menü: 670.-Ft
Házi segítségnyújtás napi 1 óráig: térítésmentes.
Bentlakásos ellátás személyi térítési díja

tartós ellátás esetén

a mindenkori jövedelem 80%-a.

átmeneti ellátás esetén

a mindenkori jövedelem 60%-a.

Alkalmazandó: 2014. április 1-jétől.
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3.számú melléklet
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata által nyújtott szociális ellátások térítési díjai Békésszentandrás
Nagyközség közigazgatási területén

1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás napi térítési díja

70 Ft

2. Támogató szolgáltatás
Személyi segítés óradíja

220 Ft

Szállítás díja kilométerenként

210 Ft
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4.számú melléklet
Bölcsődei ellátás térítési díja
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj
alapjául szolgáló intézményi térítési díj napi összegét az alkalmazandó nyersanyagköltség egy
ellátottra jutó napi összegének megfelelően a következők szerint állapítja meg:

Ellátási forma

Bölcsőde
étkeztetés
bölcsődei gondozás
Összesen:
Időszakos gyermekfelügyelet

Számított 1 egységre
jutó intézményi
térítési díj (Ft)

Megállapított
intézményi térítési
díj (Ft)

305/nap/fő
1445/nap/fő
1750/nap/fő
180Ft/óra

305/nap
0/nap
305/nap
180Ft/óra
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