Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2008. (II.27.)Ör
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételérıl és a fizetendı
térítési díjakról szóló többször módosított
16/2007. (VI.27.)Ör módosítása

1. §
A 3. § (2) és a (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) A 2 § (1) bekezdés a,b,d pontjában felsorolt személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások
igénybevételére irányuló kérelmeket a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetıjénél
lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell
a.) a térítési díj megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat,
b.) a jegyzı által kiállított igazolást, a szociális étkeztetést és/vagy házi
segítségnyújtást igénylı jövedelmi helyzetérıl.

(2) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezetı az ellátást igénylıvel,
illetve törvényes képviselıjével megállapodást köt.
A megállapodás tartalmazza - az intézményi ellátás kezdetét, idıtartamát (határozott
vagy határozatlan idıtartam megjelölését),
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,
- az intézményi jogviszony megszőnésének lehetıségeit.

2. §
A rendelet a 3/A §-al egészül ki:
Intézményi jogviszony megszőnésének esetei és módjai
Az intézmény i jogviszony megszőnik:
- az intézmény jogutód nélküli megszőnésével,
- jogosult halálával,
- Apátfalva község közigazgatási területérıl elköltözik,
- az ellátást igénybe vevı nem tesz eleget térítési díj kötelezettségének,
- az ellátást igénybe vevı a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti,
- az ellátást igénybe vevı az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi,
- az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat 30 napnál hosszabb ideig nem veszi
igénybe.

3. §

(1) A 4. § hatályon kívül helyezve 2008. február 27-vel.
Az 5. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(2) Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.

4. §

A 6. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen, vizsgálni kell a gondozási
szükségletet, a külön jogszabályban meghatározottak szerint.
(2) Ha a szolgáltatást igénylı személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a
szolgáltatás átmeneti jellegő vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi
segítségnyújtás az intézményegység vezetı döntése alapján legfeljebb 3 hónapos
idıtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.

5. §
A 9. § (2), (4), (5), (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép és a (3) bekezdés b.)
ponttal egészül ki:
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi
térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.
Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegő normatív állami
hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatív kategóriára
külön kell meghatározni.
(2) A 3. § a. és b. pontjában meghatározott ellátás esetén az intézmény részére az ebédet a
Szent Gellért Borház és Étterem dr. Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi és Termelı
Egyéni Cég (Makó, Szent Gellért u. 2.) szállítja. 1 adag ebéd ára 393,-Ft + ÁFA azaz
472,-Ft/adag.

(3) Az intézményi térítési díjak mértéke:

-

-

a.) étkeztetés:
azon étkeztetésben részesülık részére, akik
2007. december 31-én ellátásban részesültek:
házhozszállítás díja
2008. évben új ellátott, az öregségi nyugdíj mindenkori

260,-Ft/adag
60,-Ft/alk/házt.

legkisebb összegének 150 %-át meg nem haladó
jövedelem esetén
házhozszállítás díja
- 2008 évben új ellátott, az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 % és 300 % közötti jövedelem esetén
házhozszállítás díja
- 2008. évben új ellátott, az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át meghaladó jövedelem esetén
házhozszállítás díja

220,-Ft/adag
30,-Ft/alk./házt.
260,-Ft/adag
60,-Ft/alk/házt.
327,-Ft/adag
60,-Ft/alk/házt.

A térítési díj összege az ÁFÁ-t tartalmazza.
b.) házi segítségnyújtás óradíja egységesen:

350,-Ft/óra

c.) nappali ellátás:
- napi étkezési térítés:

260,-Ft/adag

d.) az intézményi ellátás – benntartózkodás – díja
a c.) pontban foglaltak esetében, továbbá étkezés
nélkül:

20,-Ft/nap/fı

(4)A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
a.) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
b.) étkeztetés és házi segítségnyújtás
jövedelemmel nem rendelkezik.

esetében akinek a családja

(5)A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
a.) a nappali ellátást igénye vevı rendszeres havi jövedelmét,
b.)étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén, az ellátást igénylı családjában a
jegyzı által kiállított igazolás alapján az 1 fıre esı jövedelmet kell
figyelembe venni.
Az ellátásért fizetendı személyi térítési díjak nem haladhatják meg az 1993. évi III.
törvény 116. § (3) alapján:
- étkeztetés esetén a rendszeres havi jövedelem 25 %-át,
- házi segítségnyújtás esetén rendszeres havi jövedelem 20 %-át,
- étkeztetés és házi segítségnyújtás egyidejő biztosítása mellett a rendszeres havi
jövedelem 30 %-át.
a 117. § (1) bekezdés alapján:
- nappali ellátás esetén a rendszeres havi jövedelem 15 %-át,
- nappali ellátás étkeztetéssel
30 %-át.

6. §
(1) A rendelet 2008. február 27-én lép hatályba, rendelkezéseit 2008. március 01-tıl kell
alkalmazni.
(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is hatályosak.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 3. § (2), (6) bekezdése. 4.
§,; 6. § (3), (4) bekezdése, a 9. § (2), (4), (5,) (6) bekezdése, a 10. § (2), (3), (4), (5)
bekezdése.
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