
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2008. (VII. 24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

(módosításokkal egységes  szerkezetben)

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv.16. § (1) bekezdésben és a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. ( a továbbiakban Sztv.) 92. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Mályinka község közigazgatási területén élő, az Sztv. 3.§ (1), (3)
bekezdésében, valamint a 7.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

2. §
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

(1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások biztosítják
a) az étkeztetést
b) a házi segítségnyújtást
c) a családsegítést
d)1 hajléktalanok nappali ellátását

(2)2 Az (1) bekezdés b) és c) pontjában szereplő ellátásokat a Sajókazai Nappali Szociális
Központ és Gyermekjóléti  Szolgálat Intézményfenntartó  Társulás keretében, a d) pontban
szereplő  ellátást a Kazincbarcika és Térsége  Többcélú Önkormányzati Társulás keretében
biztosítja az Önkormányzat.

3. §
Étkeztetés

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik
részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Jogosultsági feltételek: a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság.

1 Beiktatta a 10/2009.(VI.30.) önkormányzati  rendelet
2 Módosította  a 10/2009.(VI.30.) önkormányzati  rendelet



3/A §1
Házi segítségnyújtás

(1) Házi segítségnyújtás  keretében  a szolgáltatást  igénybe vevő  személy  saját
lakókörnyezetében   kell  biztosítani  az önálló életvitel fenntartása  érdekében  szükséges
ellátást.

(2)  Házi segítségnyújtás  keretében  biztosítani kell:
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel  fenntartásában,  az  ellátott és  lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek  megtartásában  való  közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek  kialakulásának  megelőzésében, illetve  azok elhárításában  való
segítségnyújtást.

(3)  Házi segítségnyújtás  igénybevételét  megelőzően  vizsgálni kell a gondozási
szükségletet az Sztv. 63.§-ában  foglaltaknak  megfelelően.

4. §
Az ellátás igénybevételének módja

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő,
illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelmet a
9/1999. ( XI.24.) SzCsM. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti nyomtatványon, az abban
meghatározott mellékletek csatolásával kell a Körjegyzőség Hivatalába benyújtani.

5. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről a Polgármester dönt.

(2) A döntésre jogosult az ellátás biztosításáról az R. 6. sz. melléklete szerinti
formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vevőt. Az ellátást igénylővel
megállapodást köt az Sztv. 94/D.§. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

6. §
Az ellátási jogviszony megszűnése

(1) Az ellátási jogviszony megszűnik a szolgáltatás jogutód nélküli megszűnésével, a jogosult
halálával.

(2) A szolgáltatás megszüntetésének esetei: az ellátást igénybevevő saját kérésére azonnal
vagy ha az ellátott a térítési díj fizetési kötelezettségének - felszólítást követő 8 napon belül -
nem tesz eleget.

1 Beiktatta az 1/2009.(I.19.) önkormányzati  rendelet



7. §
Térítési díj

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért díjat kell fizetni.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja az intézményi
térítési díj.

(3) Az ellátást igénybevevő, illetve kötelezett által fizetendő térítési díj, a személyi térítési díj.

(4) Térítési díjat köteles fizetni:
a) az ellátást igénybevevő jogosult
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő
c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott
gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a
tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének két és félszeresét
d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy
e) jogosult tartására bíróság által kötelezett személy.

(5) 1, 2, 3, 4, 5 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja és
kedvezményei:

Étkezési intézményi térítési díja: 405,- Ft/ebéd

Térítési díj kedvezmények:
Egy főre eső jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének %-ában

A fizetendő díj a
teljes térítési díj

%-ában

Térítési díj

100%-ig, 28.500.- Ft-ig 39 % 158,-Ft
100% + 1 Ft-120%-ig
28.501,- Ft-34.200,-Ft

49 %
199,-Ft

120%+1 Ft-150%-ig
34.201, -Ft- 42.750,-Ft

59 % 239,-Ft

150%+1,-Ft-190%-ig
42.751,-Ft-54.150,-Ft

70 %
284,-Ft

190%+1,-Ft-240%-ig
54.151,-Ft-68.400,-Ft

82 %
332,-Ft

240%+1,-Ft-tól 300 %-ig
68.401,-Ft-tól- 85.561.-Ft

86 %
348,-Ft

300 %+ 1 Ft-tól
85.562,-Ft-tól 100 % 405,-Ft

A térítési  díjak  az ÁFA-t nem  tartalmazzák.

1 Módosította  a 10/2009.(VI.30.) önkormányzati  rendelet 2009. július 1. napjától
2 Módosította  a 2/2012.(I.26.) önkormányzati  rendelet 2012. január 1. napjától
3 Módosította  az  5/2012.(IV.02.) önkormányzati  rendelet. Rendelkezéseit 2012. 05.04-től kell alkalmazni.
4 Módosította  az  10/2012.(VII.05.) önkormányzati  rendelet.
5. Módosította a 3/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet. Rendelkezéseit 2013. május 1. napjától kell
alkalmazni



b)1 Házi segítségnyújtás:

Egy főre eső jövedelem  az öregségi  nyugdíj Intézményi  térítési díj
legkisebb  összegének  %-a alapján

150 %-ig 130,-Ft/óra
150 % + 1,-Ft-tól 150,-Ft/óra

1 Beiktatta az 1/2009.(I.19.) önkormányzati  rendelet

8. §

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az eltartottat
- aki jövedelemmel nem rendelkezik
- étkeztetés esetében akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik.

9. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi térítési díjait havonta előre, a tárgyhó
10. napjáig kell megfizetni.

10. §

Ezen rendelet 2008. augusztus 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/1993. ( VI. 24.) rendelet és az
azt módosító 8/2008. ( IV. 18. ) rendelet.

Mihály Ferenc sk. Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Polgármester Körjegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2008. év július  hó   24.   napján kihirdetésre került.

Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Körjegyző


