Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének
23/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának
módosításáról

Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított
1993. évi III. törvény (a továbbiakban:Szt.) 132.§-ának (1) bekezdés e.) pontja és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7.§-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Sztv. 62.§. (2) bekezdése, a 63.§. , valamint a 29/1993. (II.17.)
Kormány rendelet 2.§. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendeletet (a
továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A R. 2.§-a módosul:
„Térítési díj

2.§.(1)Térítési díj fizetésére kötelezett:
- az étkeztetést,
- házi segítségnyújtást,
- étel házhozszállítását igénybe vevık.
(2)Ingyenes ellátásban kell részesíteni:
- azt a jogosultat, aki jövedelemmel nem rendelkezik,
- étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel nem
rendelkezik.
(3)Az igénylı az igényléskor elıre fizeti az étkeztetés havi összegét és a hónap leteltével az
igénybevétel szerint elszámolás történik, ekkor az összeg újra feltöltésre kerül, illetve
visszatérítésre kerül a fel nem használt és befizetett térítési díj (pl.: hosszabb rokoni látogatás
,tartós kórházi ápolás, halál).
(4)Ha az étel igénylése házhozszállítással történik, akkor ezért külön térítési díj fizetendı.
Ha az étel házhoz szállítása a háztartásban több személy részére történik, a térítési díjat csak
egy személyre lehet megállapítani.
(5)A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára
jutó összegét.
(6)A házi segítségnyújtásban részesülı által havonta fizetendı személyi térítési díjat az óradíj
és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idı szorzata alapján kell kiszámítani úgy,
hogy annak összege ne haladja meg a szolgáltatást igénybe vevı személy rendszeres havi
jövedelmének:
* 30%-át étkeztetés,
* 25%-át házi segítségnyújtás,
* 30%-át ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vesznek.
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(7)A lakáson gondozásra fordított idıt a gondozási napló 1-2. számú melléklet alapján kell
megállapítani és elszámolni. A gondozási naplóban az ellátott nevén a lakáson kívül végzett
tevékenységet is fel kell tüntetni.
Házi segítségnyújtási ellátás napi 0,5 óránál kevesebb idıtartamban ill. 4 órát meghaladóan
nem nyújtható.
(8) Amennyiben egy családon, ill. háztartáson belül többen részesülnek házi
segítségnyújtásban, a fizetendı személyi térítési díjat külön-külön kell meghatározni.
(9) Az ellátásokért a 3. számú melléklet szerinti térítési díjat kell fizetni, melyre az ellátást
igénybevevı jogosult, illetve a tartására jogosult személy, jogosultnak az a házastársa,
élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbefogadott gyermeke, akinek a családjában az egy fıre
jutó jövedelem tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét .
(10) A házi segítségnyújtás térítési díjának beszedésérıl a polgármester megbízásából a házi
segítségnyújtást biztosító, a polgármesteri hivatal alkalmazásában álló gondozó gondoskodik
az igénybevevık gondozási naplói alapján összesített óraszámok szerint, oly módon, hogy az
igénylı az igényléskor elıre fizet az igénylése szerint kiszámított havi díjra vonatkozóan és a
hónap leteltével elszámolás történik a tényleges igénybevétel alapján, továbbá az összeg újra
feltöltésre, illetve visszatérítésre kerül amennyiben pl.:hosszabb rokoni látogatás ,tartós
kórházi ápolás, halál miatt az igénybevétel nem történt meg.
(11)A térítési díjak beszedése, mind a szociális étkeztetés, mind a házi segítségnyújtás
tekintetében, készpénzes befizetéssel történik, minden hónap 5. napjáig, kivétel: 2013. január
hónapja. A befizetési határidı ez esetben 2013. január 20.
A beszedett térítési díjakat a díjat beszedı köteles a befizetést követı második munkanapon a
hivatal házipénztárába befizetni, mely befizetés mellékletei a befizetési lista és nyugta.
A térítési díj meg nem fizetése esetén az ellátás tovább nem biztosítható.
2.§. (1) A rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követı napon
hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ szabályai szerint a jegyzı gondoskodik.

Dr. Császár Károlyné s.k.
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde s.k.
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának módosításáról szóló 23/2012.(XII.21.) rendelet a mai
napon kihirdetésre került.

Csörög, 2012. december 21.

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde s.k.
jegyzı
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