Abádszalók Város Képviselő-testületének

5/2012. (III. 27.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 92. § (1) bekezdése a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, megállapított feladatkörében eljárva rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Abádszalók Város Önkormányzata által fenntartott személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási formák közül:
a) Étkezésre
b) Házi segítségnyújtásra
c) Nappali ellátásra (Idősek klubja)
Szakosított ellátási forma:
a) Bentlakásos Idősek Otthona intézménye
2. §
1)

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

2)

A térítési díj megfizetésére az Szt. 114. § (2) bekezdésben meghatározott
személyek kötelesek.

3)

Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő-testület e rendeletben foglaltak
szerint állapítja meg.

4)

A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény
vezetője konkrét összegben állapítja meg.

2. Alapszolgáltatások intézményi térítési díja
2012. április 01-től az étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás személyi térítési
díjai:
Jövedelem kategóriák
Ft-ban

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
- 30000
30001 - 46000
46001 - 70000
70001 - 80000
80001 - 90000
90001 -100000
100001 -

Étkezés
térítési díj
Ft/nap
0
55
385
425
475
545
575

Ebéd
házhoz
szállítás díja
Ft/nap

Nappali ellátás
Ft/nap
étkezés

65
65
65
65
65
65

55
385
425
475
545
575

1) A házi segítségnyújtás önköltsége 3.342 Ft/óra, az óradíjat a szociálisan nem rászorult
fizeti meg.
2) A házi segítségnyújtásban óradíjat nem állapítunk meg a szociálisan rászorultak
részére.
3) A nappali ellátásban ott tartózkodási díjat nem állapítunk meg.
4) Ebédkihordási díj mindenkategóriában egységesen 65 Ft/nap. Ha az étel lakásra
történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért
csak egy személyre állapít meg díjat.
A fenti összegek az Áfát tartalmazzák.
5) A jövedelemvizsgálat alap és szakosított ellátás esetében az intézményvezető végzi és
állapítja meg.
6) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött a térítési díj fizetésére a
tartást, gondozást szerződésben vállaló a kötelezett.
Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.
7) A személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha a kötelezett
jövedelme, vagy vagyoni helyzete ezt indokolttá teszi.
8) A térítési díjat a tárgyhót követő hó 10. napjáig kell befizetni:
 Idősek Klubja keretében ( Gondozási Központban az ügyintézőnél )
 Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén ( gondozónőnél a kliens lakásán )
9) Az intézmény vezetője havonta ellenőrzi a térítési díjak befizetését. A hátralékosok
nevét és címét nyilvántartásba veszi. A hátralék adók módjára behajtható.
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10) A Képviselő-testület a Gondozási Központ dolgozói részére egységesen 926 Ft/nap
összegben állapítja meg az étkezésért fizetendő díjat.
11) Az intézmény vezetője krízishelyzet, természeti katasztrófa esetén külön eljárás nélkül
azonnali ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, amelynek felvételi
dokumentációját 3 napon belül kell elkészíteni.
12) Az intézményi ellátás a jogszabályban foglaltakon túl akkor szűnik meg, ha az ellátott
az írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja a térítési díj befizetését.
3. Szakosított szociális ellátás intézménye
Bentlakásos Idősek Otthona intézményi térítési díj összege:
Szolgáltatás Szolgáltatási
megnevezése
önköltség
Ft/év
Átlagos
29.134.000
ápolásgondozás

Állami
normatíva
Ft/év

Intézményi
térítési díj
Ft/hó/fő

Intézményi
térítési díj
Ft/nap

Gondozási
nap

635.650

109.190

3.580

5.475

(1) Az intézményi ellátásért fizető személyi térítési díj meghatározása során meg kell
állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelem hányadát – mely nem haladhatja meg
az ellátott havi jövedelme 80 %-át.
(2) Évente két alkalommal lehet felülvizsgálni (Szt. 115. § (6).
(3) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött a térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj
az intézményi térítési díjjal azonos összegű.
(4) Ha a jövedelemhányad elérí, vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét → a
személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
(5) Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét.
-

és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik → a személyi térítési díj az intézményi
térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelem hányad és az intézményi térítési
díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.

-

és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal → a személyi térítési díj a jelentős
ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de
legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

(6) Ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészben vagy részben nem képes megfizetni,
illetve nem fizeti meg a tartásra köteles hozzátartozó részére fizetési kötelezettséget, akkor
lehet megállapítani.
-

ha a család havi összjövedelméből levonva a havi személyi térítési díjat,
az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének két és félszeresét (71.250 Ft 2012. évben) 29/1993.korm. rendelet 18 § (1).
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3. §.
(1) E rendelet 2012. április 01-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével a Képviselő-testület 5/2011. (III.31.) sz. rendelete hatályát
veszti.

Abádszalók, 2012. március 26.

(: Kovács Mihály :)
polgármester

(:Ballagó László:)
jegyző
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