
a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 6 /2008 

(V.29.) sz. rendelete 

Hatályos:2008-06-01 -tól 

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 6 /2008 

(V.29.) sz. rendelete 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 6 /2008 ( V. 29. ) sz. rendelete 

 

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6 /2008 ( V. 29. ) sz. rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról azok  igénybevételéről és a  fizetendő térítési 

díjakról 

 

/Egységes szerkezetbe foglalva a 8/2009.(XI. 12.). a 4/2011. (III. 10.) és a 4/2013. (VI. 6. ) önkormányzati 

rendeletekkel/ 

 

Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bek., valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§. (1) bek., 115.§ (1) bek. valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147.§ (1) bek. a./  pontja felhatalmazása alapján az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. §. 

 

A rendelet hatálya a Bánhorváti Községi Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátásokra és azok igénybevevőire terjed ki. 

 

2. §. 

 

 

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénybevevő, vagy törvényes képviselője kérelmére biztosítható. 

 

3.§. 

 

Az önkormányzat illetékességi területén a következő személyes gondoskodást nyújtó alapellátást biztosítja: 

 

      a./ étkeztetés 

      b./ házi segítségnyújtás 

      c./ gyermekek napközbeni ellátása 

      d./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

4.§.[1] 

 

/1/ Az ellátás iránti kérelmet a külön jogszabályban előírt nyomtatványon az ellátást biztosító intézménynél kell 

benyújtani. Házi segítségnyújtás esetén a kérelem a Polgármesteri Hivatalnál is benyújtható. 

Az ellátásokat a következő intézmények biztosítják: 

a./ étkeztetés: Szivárvány Gyermekóvoda 

b./ házi segítségnyújtás: Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Mucsony 

c./ gyermekek napközbeni ellátása: Szivárvány Gyermekóvoda, Kazinczy Gábor Általános iskola és Óvoda 

d./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcika. 

 

 

/2/ Az ellátás igénybevétele iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt. Házi segítségnyújtás esetén az 

intézményvezető a döntésről haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. A kérelem elutasítása esetén, vagy ha a 

jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését illetve elengedését kéri az értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül a képviselő - testülethez fordulhat. 

 

5.§. 
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/1/ A személyes gondoskodásért térítési díjat kell fizetni a külön jogszabályokban foglaltak és a jelen rendelet 

szabályai szerint. Az intézményi térítési díj alapja a szolgáltatás önköltségének és a feladat ellátására igénybe vett 

állami normatívának a különbözete. 

 

/2/[2] a./ Az étkeztetés intézményi térítési díja 336 Ft+ÁFA 

            

b./ Az étkeztetés személyi térítési díját a jövedelemvizsgálat során megállapított jövedelem figyelembevételével úgy 

kell megállapítani, hogy az nem haladhatja meg annak 25 % -át. 

 

Havi jövedelem az öregségi nyugdíj                                     Intézményi térítési díj  

mindenkori legkisebb összegének százalékában                                         +  ÁFA 
55 % alatt                                                                                                     0 % 

55 % -69,9 %                                                                                                50 % 

70 % -84,9 %                                                                                                60 % 

85 % -99,9 %                                                                                                70 % 

100 %-119,9%                                                                                              80 % 

120 %-139,9%                                                                                              90 % 

140 % és fölötte                                                                                            100% 

 

Amennyiben a táblázat alapján számított összeg meghaladja a jövedelem 25 %-át úgy a személyi térítési díj 

megegyezik a jövedelem 25 %-ával 

 

/3/[3] 

 

/4/[4] Ha az ellátást igénybevevő a házi segítségnyújtás mellett étkeztetésben is részesül, a két ellátás térítési díja nem 

haladhatja meg a jövedelem 30 %-át. 

 

/5/[5] A gyermekek étkeztetéséért fizetendő intézményi térítési díj az alábbi nettó élelmezési nyersanyagköltségnek 

felel meg. 

 

Összeg                                    Tízórai                                    ebéd                            uzsonna 

 

1./ óvodai ellátás:                   44 Ft                                       154 Ft                         44 Ft 

 

2./ ált. isk. ellátás:                                                                 230 Ft 

 

6. §. 

 

Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátást megállapító 15 

napos fizetési határidővel felszólítja a tartozás kiegyenlítésére. Meg kell szüntetni az ellátást, ha a fizetésre kötelezett 

a tartozást a határidő leteltéig nem fizeti meg. 

 

 

7.§. 

 

/1/ Jelen rendelet 2008. 06. 01-én lép hatályba. 

 

/2/ A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az Önkormányzat 4/2005./ III.24./ sz. rendelete a személyes 

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

rendeletet módosító alábbi rendeletek: 

 

            11/2005. / IX..15. / sz. rendelet 

            9/2000. /IX.14. / sz. rendelet 

            7/2007. / VIII. 30 / sz. rendelet 

            1/2008. / I. 24. / sz. rendelet 

            

 

Dr. Agonás Lajos sk.                                                                                    Demeter Zoltán sk. 
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Jegyző                                                                                                           Polgármester 

 

 

 

 
[1] A 8/2009.(XI. 12.) rendelet által módosított szöveg 

[2] A 4/2011.(III. 10.) rendelet által módosított szöveg 

[3] hatályon kívül helyezte 4/2013.(VI. 6.) rendelet, hatályos: 2013. június 7. 

[4] A 4/2011.(III. 10.) rendelet által módosított szöveg 

[5] A 4/2011.(III. 10.) rendelet által módosított szöveg 
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