Borsodnádasd Város Önkormányzatának
7/2009.(III.27.) számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, és
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Sztv.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) E rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint az Sztv. 7. § (1)
bekezdésében meghatározott, Borsodnádasd város közigazgatási területén élő személyekre.
2. §
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
(1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat a Borsodnádasdi
Szociális Alapszolgáltatási Központ biztosítja:
a) az étkeztetést,
b) a házi segítségnyújtást,
c) a családsegítést.
3. §
Étkeztetés
(1) Az ellátás keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről 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,
e) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében szociálisan rászorultnak tekinthető:
a) kora miatt az a személy, aki a 70. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt az a személy, aki orvosi, szakorvosi igazolással,
szakvéleménnyel igazolja, hogy önellátásra részben képes, vagy nem képes.
Amennyiben az igazolás, szakvélemény alapján a jogosultságot határozott
időre lehet megállapítani, az ellátás az igazoláson szereplő időpontig vehető
igénybe.
c) fogyatékossága miatt az a személy, aki külön jogszabály szerint
fogyatékosságban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű
családi pótlékban részesül. Ezt az ellátás megállapítását, illetve folyósítását
elrendelő igazolással, illetve az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a
fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel kell igazolni.
d) pszichiátriai betegsége miatt az a személy, aki pszichiáter vagy neurológus
szakorvosi szakvéleményt csatol kérelméhez,
e) hajléktalansága miatt az a személy, aki életvitelszerűen Borsodnádasd város
illetékességi területén tartózkodik, de éjszakáit közterületen, vagy nem lakás
céljára szolgáló helységben tölti. Ez a Családsegítő Szolgálat igazolása alapján
állapítható meg.
(3) Az ellátást a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetőjénél
(3672 Borsodnádasd, Köztársaság utca 114.) kell igényelni, Az étkeztetés igénybevétele iránt
benyújtott kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdésben foglaltak szerint a jogosultsági
feltételt igazoló iratot, illetve annak másolatát, továbbá a jegyző által kiadott
jövedelemigazolást.
4. §
Házi segítségnyújtás
(1) A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
A 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.
(2) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé,
a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében
történő ellátást.
(3) Az ellátást a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetőjénél
(3672) Borsodnádasd, Köztársaság utca 114.) kell igényelni. A kérelem benyújtásakor
csatolni kell a családi jövedelmét igazoló dokumentumokat.
(4) A házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybe vevő részére heti 1 óra gondozás díjmentes.

5. §
Családsegítés
(1) A családsegítő szolgáltatás célja a települési önkormányzat működési területén élő,
szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került
személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető
okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
6. §
A személyes gondoskodást nyújtó intézmény fenntartójának feladat- és hatásköre
(1) A Képviselő-testület:
a) meghatározza az intézményi térítési díjat,
b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét,
c) jóváhagyja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát,
szakmai programját,
d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka
eredményességét, beszámoltatja az intézményvezetőt,
e) kinevezi, illetve megbízza az intézmény vezetőjét.
(2) A Képviselő-testület hatáskörét b) pont tekintetében a Polgármesterre ruházza át.
7. §
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
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetőjénél (3672
Borsodnádasd, Köztársaság utca 114.) kell benyújtani, akinek döntése alapozza meg a
jogviszony keletkezését.
(3) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben
állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban
tájékoztatja.
(4) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését
vitatja, az értesítés kézhezvételéről számított 8 napon belül a Polgármesterhez fordulhat. A
Polgármester határozattal dönt a kérelemről.
(5) Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdése előtt (átmeneti és tartós
ellátás) az igénylővel, vagy törvényes képviselőjével megállapodást köt.

8. §
Térítési díj
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, az Sztv. 116. § (1)
és (3) bekezdésének, illetve 117. § (2) bekezdésének figyelembe vételével.
(2) Az ellátást igénybevevő, illetve kötelezett által fizetendő térítési díj a személyi térítési díj.
(3) Térítésmentesen biztosított ellátási forma a családsegítés szolgáltatása.
(4) Térítési díjat köteles fizetni:
a) az ellátást igénybe vevő 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 kétszeresét,
d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy a), c), e) pont alattiak (a
továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy).
(5) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt a jogosultat, aki
a) jövedelemmel nem rendelkezik,
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel
nem rendelkezik
(6) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (továbbiakban:
intézményi térítési díj) TSL szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözete.
(7) Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának alapja a 29/1993.(II.17.)
Kormányrendelet.
(8) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat.
(9) A személyi térítési díj csökkenthető, illetve elengedhető, ha azt a kötelezett jövedelmi és
vagyoni viszonyai indokolttá teszik
(10) Ha jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy csökkentését illetve elengedését
kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Polgármesterhez fordulhat. A
Polgármester határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.
(11) Jelentős jövedelem-csökkenés, illetve a kérelmező vagy házastársának halála, súlyos
betegsége esetén a Polgármester csökkentheti a térítési díj összegét.
(12) A Polgármester elengedheti a térítési díj megfizetését, amennyiben a kérelmezőt ért
elemi kár miatt nem tudja létfenntartását biztosítani.

(13) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi térítési díját havonta utólag, a
tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell megfizetni.
9. §
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit – amennyiben az a
kérelmező számára hátrányos helyzetet nem teremt – a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2007.(I.25.) számú, a 9/2007.(VI.21.) számú, a
9/2008.(IV.1.) számú és a 14/2008.(IV.28.) számú rendeletei
(3) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a térítési díjakat 2009. május 1. napjától
kell alkalmazni.
Borsodnádasd, 2009. március 26.

Papp Anna
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (2) bekezdése alapján a
rendelet kihirdetésre került.
Borsodnádasd, 2009. március 27.

1. számú melléklet
Intézményi térítési díjak
Személyes gondoskodás keretébe tartozó helyi alapellátási formák esetében:
A. Étkeztetés
a) Helyben fogyasztás vagy saját elvitel esetén:
1) Akinek a családjában a Szt. 119/C. §-a alapján megállapított 1 főre jutó
jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg: 191Ft/ebéd
2) Akinek a családjában a Sztv. 119/C. §-a alapján megállapított 1 főre
jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van: 225
Ft/ebéd
3) Akinek a családjában a Sztv. 119/C. §-a alapján megállapított 1 főre
jutó jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja: 280 Ft/ebéd
b) Ellátás lakásra történő szállítással:
1) Akinek a családjában a Sztv. 119/C. §-a alapján megállapított 1 főre
jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg: 269
Ft/ebéd
2) Akinek a családjában a Sztv. 119/C. §-a alapján megállapított 1 főre
jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van: 303
Ft/ebéd
3) Akinek a családjában a Sztv. 119/C. §-a alapján megállapított 1 főre
jutó jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja: 358 Ft/ebéd
B. Házi segítségnyújtás:
1) Akinek a családjában a Sztv. 119/C. §-a alapján megállapított 1 főre
jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg: 0 Ft/óra
2) Akinek a családjában a Sztv. 119/C. §-a alapján megállapított 1 főre
jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: 522 Ft/óra

Záradék: az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, a házi segítségnyújtás
pedig adómentes tevékenység.

