Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §. (1) , (2) bekezdésében,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.évi (II. 27.)
Korm. rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra –
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 15/2010. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23. § (5) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is, a következő rendeletet
(továbbiakban R.) alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül- a hivatkozott
jogszabályokkal összhangban – megállapítsa az önkormányzat fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- ellátásokért, valamint gyermekjóléti alapellátásokért
fizetendő térítési díj mértékét, igénybevételének módját, feltételeit, valamint érvényesítésének
garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A R. hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Nagykereki község
közigazgatási területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2) Az R. hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1)
bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) Az R. hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3. § (3) -(4) bekezdésében és az Szt. 6. § – 7. §- ban
bekezdésében meghatározott, valamint a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
3. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást biztosít a Biharkeresztesi Egyesített Szociális
Intézmények (4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9., 4128 Nagykereki, Kossuth u. 28.
továbbiakban : BESZI) közreműködésével:
Szociális alapszolgáltatások:
a)
b)
c)
d)

tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés.

(2) Gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgálat (a BESZI közreműködésével),
b) gyermekek napközbeni ellátása (óvodában, iskolában napközis foglalkozás keretében
a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében meghatározott körben).
4. §
A R. 3. § (1) –(2) bekezdésében meghatározott ellátások igénybevételéről, a szolgáltatások
biztosításáról, illetve az ellátások megszüntetéséről- az Szt. és a Gyvt. és a végrehajtási
rendeleteik figyelembe vételével:
a) a tanyagondnoki szolgálat igénybevételéről külön rendelet alapján a polgármester,
b) étkeztetés, házi segítségnyújtás esetében a BESZI intézményvezetője,
c) óvodai, iskolai napközi otthoni ellátások esetében a nevelési- oktatási intézmény
vezetője
dönt.
5. §
(1) A R. 3. § (1) bek. a), c) és d) pontjaiban felsorolt ellátások igénybevétele díjmentes.
(2)

Étkeztetés igénybevétele esetén a személyi térítési díj megállapításához az ellátást
igénybe vevő köteles jövedelemigazolást csatolni:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást,
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényt és a megállapító szerv
igazolását, vagy a tárgyévben megállapított ellátást igazoló határozatot,
c) álláskeresési ellátás esetén az azt megállapító határozatot,
d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a
kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról,
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.
(3) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Gyvt. 151. § (5) bekezdésére figyelemmel
kell megállapítani.
(4) Az személyi térítési díj csökkentése illetve térítési díj fizetési kötelezettség alóli
mentességre az Szt. 114. § (3) bekezdés a) pontjában és a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében
meghatározottak vonatkoznak.

Térítési díjak
6. §
Az intézményi térítési díjak összege általános forgalmi adó nélkül:
a) a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézményekben:
aa) étkeztetés legmagasabb összege:
(napi egyszeri étkezés esetén)
ab) étel kiszállítása:
ac) házi segítségnyújtás

438.- Ft/ nap
95.- Ft/ nap
díjmentes.

b) az óvodában:
ba) tízórai:
bb) ebéd:
bc) uzsonna:
Összesen:

48.- Ft/nap
173.- Ft/nap
48.- Ft /nap
269.- Ft/nap

c) az iskolai napköziben:
ca) tízórai:
cb) ebéd:
Összesen:

48.- Ft/nap
173.- Ft/nap
332.- Ft/nap

Záró rendelkezés
6. §
Ez a rendelet 2013. május 2. napján 8:30 órakor lép hatályba.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. május 2. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző

