Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2008. (IV. 3.) számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
(módosításokkal egységes szerkezetben)

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) 115. § (3), (7) bekezdésben, és a 116. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások és szolgáltatások térítési díjáról a
Képviselı-testület a következı rendeletet alkotja
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet tárgyi hatálya:
a letenyei székhelyő Szociális Szolgáltató Társulás keretében (8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2)
mőködtetett letenyei Gondozási Központban (8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2.), - amelynek
fenntartói jogait a társulási megállapodás értelmében Letenye Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete gyakorolja -, biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjainak megállapítására, a megfizetés módjára és az adható kedvezményekre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya:
az (1) bekezdésben megjelölt intézmény által biztosított ellátásokat igénybevevı személyekre
terjed ki.

Általános szabályok
2. §
(1) Letenye Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a fenntartói jogok
gyakorlásának jogosultja (továbbiakban: fenntartó) a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátásokért térítési díjat (továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg a Szt.
114-119/B §-a szerint, a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet és e rendeletben foglaltak alapján.
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(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (továbbiakban:
intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözete.
(3) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási
egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) Szt. 115. § (9) bekezdése szerint számított értéke,
amelyet az elızı év adatai alapján kell megállapítani.

(4) A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha az a tárgyidıszaki
folyamatok indokolják.
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Megállapította: 7/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. május 1-tıl.
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3. §
(1) Az ellátást igénybevevı jogosult, valamint a jogosult tartására, gondozására köteles és
képes személy (továbbiakban: kötelezett) az ellátásért – annak kezdetétıl – térítési díjat
(továbbiakban: személyi térítés díj) fizet, amelyet az intézmény vezetıje állapít meg az e
rendeletben foglaltak szerint. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézmény térítési
díj összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot.
Ebben az esetben a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott
összegő személyi térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat konkrét összegben, forintra
kerekítve kell megállapítani.
(2) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerzıdést kötött, a térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást szerzıdésben vállaló a díjfizetésre kötelezett. Ilyen esetben a személyi
térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegő.
(3) A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhetı a külön jogszabály szerinti
alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által
szervezett szabadidıs programokért. Az eseti térítési díj fizetésének eseteit a házirendben és
az ellátást igénybevevıvel megkötött megállapodásban kell meghatározni.
(4) A személyi térítési díj összege e rendeletben foglaltak szerint csökkenthetı, illetve
elengedhetı, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
(5) Az intézmény vezetıje az ellátás igénybevétele után, de legkésıbb az igénybevételtıl
számított 30 napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. Ha a kötelezett a
térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, akkor az értesítés
kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó a térítési díj
összegérıl határozattal dönt.
4. §
(1) A személyi térítési díjakat a megállapítás idıpontjától függetlenül az intézmény vezetıje
évente két alkalommal vizsgálhatja felül és változtathatja meg, kivéve ha az ellátott, illetve
étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családja jövedelme
a) olyan mértékben csökken, hogy térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud
eleget tenni,
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó
mértékben növekedett.
(2) A személyi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj
megfizetésének elsı idıpontja a felülvizsgálatot követı hónap elsı napja.
(3) A térítési díjakat valamennyi ellátás esetében a tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig
kell befizetni Letenye Város Önkormányzata elszámolási számlájára.
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Kedvezmények és mentességek
5. §
(1) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki
a) jövedelemmel nem rendelkezik,
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében akinek a családja jövedelemmel
(Szt. 119/C.) nem rendelkezik.
(2) A személyes térítési díj összegét a Humán és Ügyrendi Bizottság egyedi elbírálás
alapján csökkentheti, vagy elengedheti, amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett
havi rendszeres jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300 %-át, valamint a Szt. 4.§ (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározottnál nagyobb vagyonnal nem rendelkezik.
(3) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri, a 2. § (5) bekezdésben foglalt értesítés kézhezvételétıl számított 8
napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a
személyi térítési díj összegérıl.
(4) A fenntartó a Szt. 17. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a feltételek hiányában vagy
a törvény megsértésével nyújtott, jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevett ellátás
megtérítésének elrendelése esetén
a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, és
b) a kamat összegét
méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti.
(5) A személyi térítési díjak csökkentésével és elengedésével, a jogosulatlanul és
rosszhiszemően igénybevett ellátások megtérítésére kötelezéssel, valamint a
méltányossági jogkör gyakorlásával kapcsolatos hatásköre gyakorlását a fenntartó a
Humán és Ügyrendi Bizottságra ruházza.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
6. §
A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díjának megállapításánál
a) szolgáltatást igénybe vevı személy rendszeres havi jövedelmét,
b) 2
c) kiskorú igénybe vevı esetén – b) pont szerinti kivétellel – a vele közös háztartásban
élı szülık egy fıre jutó rendszeres havi jövedelmét
kell figyelembe venni.
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Hatályon kívül helyezte a 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2011. március 2. napjától
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Étkeztetés
3

7. §

(1) Az étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítására a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet) 9. § (2) – (4) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az étkeztetésért fizetendı intézményi térítési díjat az 1. melléklet tartalmazza az 1.
számú melléklet tartalmazza.

8. §
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(1) Az étkeztetés személyi térítési díja:
Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendı személyi térítési díj a napi
személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az
étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és
az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével
növekszik. A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a 6. § szerinti
jövedelem 30 %-át.

(2) Ha az ellátást a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény
vezetıjének legalább 2 munkanappal elıbb írásban be kell jelenteni. Ez esetben a
kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetése alól.

Házi segítségnyújtás
9. §

3

5

(1)

A módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a házi
segítségnyújtásban részesülı által havonta fizetendı személyi térítési díjat az óradíj
és az adott hónapban a gondozásra fordított idı szorzata alapján kell kiszámítani,
úgy hogy annak összege nem haladhatja meg az ellátást igénylı jövedelmének 25
%-át, ha étkezésben is részesül a 30 %-át.

(2)

A házi segítségnyújtásért fizetendı intézményi térítési díjat a 2. számú melléklet
tartalmazza.

Megállapította: 7/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2010. május 1-tıl.
Módosította: 7/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2010. május 1-tıl.
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Módosította: 7/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2010. május 1-tıl.
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Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
9/A. §

A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 30 Ft/ellátási nap.

Nappali ellátást nyújtó intézmény
Idısek Klubja
10. §
(1) A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a nappali ellátás
esetében az intézményi térítési díj külön kerül meghatározásra
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevıkre, illetve
b) a napközbeni tartózkodást és ott étkeztetést igénybe vevıkre.
(2) A nappali ellátásért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi
jövedelmének 15 %-át a nappali ellátást, illetve 30 %-át a nappali ellátást és ott
étkezést igénybevevı esetén.
(3) Az Idısek Klubjában fizetendı intézményi térítési díjat a 3. számú melléklet
tartalmazza.

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Idıskorúak Gondozóháza
11. §
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátásra jogosult rendszeres
havi jövedelmének 60%-át.
Az Idıskorúak Gondozóházában fizetendı intézményi térítési díjat a 4. számú
melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 2008. április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követıen
megállapított térítési díjak esetében kell alkalmazni.
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Megállapította: 2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. mácius 1-tıl.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Letenye Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 15/2007. (VI. 28.) számú rendelete és az azt módosító
22/2007. (XI. 08.) számú önkormányzati rendelet.

Baloghné dr. Andel Zsuzsanna
jegyzı

Halmi Béla
polgármester

7
7

1. számú melléklet
Az étkeztetés intézményi térítési díja

Az étkeztetés intézményi térítési díja 240 Ft/adag, az étel házhoz szállítása ingyenes. Az
intézményi térítési díj az ÁFA összegét tartalmazza.
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2. számú melléklet
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 70 Ft/gondozási óra.
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3. számú melléklet
Nappali ellátást nyújtó Idısek Klubja intézményi térítési díja

Az Idısek Klubjában fizetendı intézményi térítési díj 60 Ft/nap. Az intézményi térítési díj az
ÁFA összegét tartalmazza.
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4. számú melléklet
Átmeneti elhelyezést nyújtó Idıskorúak Gondozóháza intézményi térítési díja

Intézményi térítési díj napi összege 2.850,- Ft, intézményi térítési díj havi összege 85.500,- Ft.
Az intézményi térítési díj az ÁFA összegét tartalmazza.

7

A melléklet szövegét megállapította: 7/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.
Hatályos: 2010. május 1-tıl.
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A melléklet szövegét megállapította: 7/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete.
Hatályos: 2010. május 1-tıl.
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A melléklet szövegét megállapította: 7/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete.
Hatályos: 2010. május 1-tıl.
10
A melléklet szövegét megállapította: 7/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete.
Hatályos: 2010. május 1-tıl.

