Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
(egységes szerkezetben)
Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdésben, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében és 162. §
(5) bekezdésében,
a 14. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
29. § (1)-(3) bekezdésében és 162. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Aranyosapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Barabás Község Önkormányzata Képviselőtestületének, Beregdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Beregsurány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének, Csaroda Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gelénes
Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyüre Község Önkormányzata Képviselőtestületének, Hetefejércse Község Önkormányzata Képviselő-testületének, llk Község Önkormányzata
Képviselő-testületének, Jánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kisvarsány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének, Lónya Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Márokpapi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mátyus Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Nagyvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nyírmada Város Önkormányzata Képviselőtestületének, Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Pusztadobos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének, Tarpa (Nagy) Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tákos Község
Önkormányzata Képviselő-testületének, Tiszaadony Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Tiszakerecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tiszaszalka Község Önkormányzata
Képviselő-testületének, Tiszavid Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tivadar Község
Önkormányzata Képviselő-testületének, Vámosatya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
hozzájárulásával
a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános szabályok
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - Vásárosnamény Város
közigazgatási területére terjed ki.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és ellátások tekintetében a rendelet
hatálya:
a) tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában Vásárosnamény Perényi-tanya és Károlyi-tanya
településrész,
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában Vásárosnamény, Barabás, Beregsurány, Csaroda,
Gemzse, Gulács, Gyüre, Kisvarsány, Lónya, Nagyvarsány, Olcsva, Tiszaadony, Tiszavid települések
közigazgatási területére terjed ki.

(3) A gyermekjóléti alapellátás tekintetében a rendelet hatálya:
a)
család- és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozó települések közigazgatási területére,
b)
család- és gyermekjóléti központ vonatkozásában a vásárosnaményi járáshoz tartozó
településekre terjed ki,
c)1
gyermekétkeztetés vonatkozásában Vásárosnamény közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ fenntartásában működő köznevelési intézményekben tanulói
jogviszonnyal rendelkező tanulókra, valamint az Óvodai Társulás által fenntartott Játékország
Óvodáiban az óvodai nevelést igénybe vevő gyermekekre, valamint Vásárosnaményi Humán
Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Intézmény) által megkötött külön megállapodás alapján a nem
állami és nem önkormányzati fenntartású intézmények tanulóira.
2. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái, keretei
.
2. § (1)2 A Képviselő-testület a Vásárosnamény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) éves
költségvetése (a továbbiakban: Kvr.) terhére a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
alapszolgáltatás és szakosított ellátás keretében szociális rászorultság esetén a jogosultak számára a
következő ellátásokat biztosítja:
a) az alapszolgáltatás keretében:
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)3

tanyagondnoki szolgáltatást,
az étkeztetést,
a házi segítségnyújtást,
családsegítést,
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
a nappali ellátást nyújtó intézményi keretek között az idősek klubja szolgáltatását.

b) a szakosított ellátás keretében
ba) az ápolást, gondozást nyújtó intézményi keretek között az idősek otthona által nyújtott ellátást,
bb) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi keretek között a hajléktalan személyek átmeneti
szállása szolgáltatását.
(2) A Képviselő-testület a Kvr. terhére a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátás
keretében az ellátottak számára a következő ellátásokat biztosítja:
a) a gyermekjóléti szolgálat (az (1) bekezdés ad) pontjával együtt a továbbiakban: család- és
gyermekjóléti szolgálat),
b) a család- és gyermekjóléti központhoz tartozó ellátást,
c) gyermekek átmeneti gondozása keretén belül bentlakásos intézményi (átmeneti otthon) elhelyezést,
d)4 gyermekétkeztetést, intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetést, szünidei gyermekétkeztetést,
5
e) Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait,
f)6 Gyermekek napközbeni ellátását.
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3. § (1)7 A 2. § (1) bekezdésében meghatározott – kivéve az ad) pontban foglalt – ellátásokat, valamint a 2. §
(2) bekezdésének d) pontjában meghatározott szolgáltatást a Képviselő-testület az általa fenntartott integrált
szervezeti formában működő Intézménye útján biztosítja.
(2)8 A 2. § (1) bekezdésének ad) pontjában, valamint a 2. § (2) bekezdésének a) és b), valamint az f)
pontjában meghatározott szolgáltatásokat az Önkormányzat a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás (a továbbiakban: BEREGTÖT) Társulási Tanácsával megkötött feladat-ellátási szerződés (a
továbbiakban: ellátási szerződés) alapján a BEREGTÖT látja el az általa fenntartott Kistérségi Fejlesztési
Iroda (a továbbiakban: KFI.) útján.
(3) A 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátást az Önkormányzat a Magyar Vöröskereszt
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével megkötött ellátási szerződés útján látja el.
(4)9 A 2. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott ellátást a Képviselő-testület az Intézmény szervezeti
keretében működő főző- és tálalókonyhák (a továbbiakban: önkormányzati konyhák) üzemeltetésén
keresztül biztosítja az 1. függelékben meghatározottak szerint, az alábbi intézményekbe (költségvetési
szervek) járó gyermekek részére:
a) Vásárosnaményi Játékország Óvodái,
b) Vásárosnamény közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ fenntartásában működő
köznevelési intézmények,
c) erre irányuló külön megállapodás alapján a nem állami és nem önkormányzati fenntartású intézmények,
illetve a BEREGTÖT által fenntartott intézmény.
4. § Ha a 2. §- ban meghatározott ellátási formákon túl más ellátást is biztosítani kíván az Önkormányzat,
úgy arra csak akkor kerülhet sor, ha ennek fedezetét a Képviselő-testület a Kvr. terhére megteremtette és az
ellátás biztosításáról (formájáról, feltételeiről) külön rendelkezett.

II. Fejezet
Egyes szociális ellátásokra és térítési díjuk megállapítására vonatkozó szabályok
3. Tanyagondnoki szolgáltatás
5. § A Vásárosnamény város közigazgatási területéhez tartozó Perényi-tanyán (mint egyéb belterületi lakott
helyen) és a Károlyi-tanyán (mint külterületi lakott helyen) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap
és kiegészítő szolgáltatási feladatok tanyagondnok útján kerülnek ellátásra.
4. Étkeztetés
6. § (1) A rászorult személyek részére és kérelmére napi egyszeri meleg étkezést kell biztosítani.
(2) Életkora miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki az étkezés igénybevételekor a társadalombiztosítási

7

Módosította a 16/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. §- a. Hatálybalépésének időpontja 2017. január 1.
Módosította az 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. §- a. Hatálybalépésének időpontja 2017. május 1.
9
Módosította a 16/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 5. §- a. Hatálybalépésének időpontja 2017. január 1.
8

3

nyugellátásról szóló törvény értelmében a saját jogon járó öregségi nyugdíjra jogosító, rá irányadó életkort
betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki
a) súlyos mozgáskorlátozott, vagy mozgásában korlátozott személy,
b) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy szakorvos által kiállított szakvélemény
szerint magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek, illetőleg fogyatékosságok
valamelyikében szenved, vagy
c) aki krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy egészben - nem
tud gondoskodni.
(4) Fogyatékossága miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, valamint
pszichiátriai betegsége miatt rászorultnak azt kell tekinteni, aki az egészségügyről szóló törvény szerint
olyan pszichiátriai betegnek minősül, akinek a gyógykezelése családi, illetőleg lakókörnyezetében történik
és személyes szabadságában semmilyen korlátozó intézkedés alatt nem áll.
(5) Szenvedélybetegsége miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki szakorvos (orvos szakértő) által
megállapított kóros (krónikus) alkoholizmusa, kábítószer-függősége miatt fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést
nem igénylő, de az alkoholizmusát, kábítószer-függőségét gyógyító igazolt kezelésben, kábítószerhasználatot kezelő más ellátásban, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett, vagy vesz részt.
(6)10 Az Önkormányzat az étkeztetést – az Intézmény útján –
a) az idősek klubjában történő elfogyasztás lehetőségével,
b) a rászorultak otthonába történő kiszállításával,
c) vagy az ellátott által történő elvitellel
biztosítja.
(7) Az étkeztetés és az ételszállítás önköltségét, valamint intézményi térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.
5. Házi segítségnyújtás
7. § A házi segítségnyújtás térítésmentes szolgáltatás. A szolgáltatás önköltségét és intézményi térítési díját a
2. melléklet tartalmazza.
6. Családsegítés
8. § A családsegítést a család- és gyermekjóléti szolgálat biztosítja a 3. § (2) bekezdés szerint. Az ellátást
igénybevevők számára nyitva álló helyiségben az ügyfélfogadás biztosított.
7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
9. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra való szociális rászorultságot a kérelmezőnek igazolnia kell.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes szolgáltatás. A szolgáltatás önköltségét és
intézményi térítési díját a 3. melléklet tartalmazza.
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8. Nappali ellátás
10. § (1) Az Önkormányzat időskorúak részére és kérelmére nappali ellátásként Idősek Klubja keretében az
igénybevevő részére lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
(2) Az idősek klubja szolgáltatásában nyújtott étkeztetésért a 4. mellékletben meghatározott személyi térítési
díjat kell fizetni.
(3) Az idősek klubja önköltségét, és az intézményi térítési díját a 4. melléklet tartalmazza.

9. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
11. § (1)11 Az Intézmény keretében működő – átlagos ápolást, gondozást nyújtó – idősek otthona ellátásáért
térítési díjat kell fizetni.
(2) Az idősek otthona önköltségét és intézményi térítési díját az 5. melléklet tartalmazza.

10. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
12. § (1) Az Önkormányzat Vásárosnamény város közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyek
részére és kérelmére átmeneti szálláshelyet biztosít a Humán Szolgáltató Központ keretében működtetett
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán.
(2) Az ellátást nyújtó intézmény vezetője az ellátás nyújtását - jegyzőkönyv egyidejű felvételével megtagadja, amennyiben az ellátott:
a) agresszív, fenyegető magatartást tanúsít,
b) ittas vagy bódult állapotban van,
c) az alapvető közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be, vagy
d) az intézményben ellátottak sérelmére szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúját megalapozó
cselekményt követett el.
(3) Ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, úgy a
megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az intézmény vezetője tájékoztatást ad. Az új
intézménybe történő elhelyezéshez az intézmény a szakmai programjában foglaltak szerint segítséget nyújt.
(4) A hajléktalan személyek átmeneti szállásának önköltségét, valamint a napi és havi intézményi térítési
díját a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Ha a hajléktalan személyek átmeneti szállásán elhelyezett étkeztetésben is részesül, az étkezésért a 6. §
(7) bekezdésében meghatározott térítési díjat kell fizetni.

III. Fejezet
Egyes gyermekjóléti alapellátásokra és térítési díjuk megállapítására vonatkozó helyi szabályok
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11. Család- és gyermekjóléti szolgálat
13. § Az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgáltatást a BEREGTÖT Társulási Tanácsával
megkötött feladat-ellátási szerződés útján és az abban foglaltak szerint biztosítja.

12. Család- és gyermekjóléti központ
14. § Az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti központ feladatait a BEREGTÖT Társulási Tanácsával
megkötött feladat-ellátási szerződés útján és az abban foglaltak szerint biztosítja.

13. Gyermekek napközbeni ellátása
15. §12 (1) Az önkormányzat a családban nevelkedő 20 hetes kor feletti és 3 éven aluli gyermek napközbeni
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését a KFI. szervezeti keretében működtetett Beregi Mesevarázs
Birodalom Bölcsődében (a továbbiakban: Bölcsőde) biztosítja. Ha a gyermek a harmadik évét betöltötte, de
testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését
követő augusztus 31-éig nevelhető és gondozható bölcsődei ellátás keretében.”
(2) Bölcsődei ellátás keretében biztosított
a) étkeztetés intézményi térítési díját a 7. melléklet szerint
b) a gondozás intézményi térítési díját a 8. melléklet szerint
Vásárosnamény Város Képviselő-testülete e rendeletben évente állapítja meg figyelemmel a Gyvt., valamint
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban:
Korm. r.) meghatározottakra.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni
a bölcsődében biztosított étkeztetésre is.
(4) A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel, illetve
törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt a Gyvt.- ben meghatározottak szerint.
(5) Megszűnik a bölcsődei ellátás
a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek az (1) bekezdés szerinti életkort betöltötte,
b) ha a szülő vagy más törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri,
c) ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt nem gondozható
vagy magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek egészséges fejlődését,
d) ha a szülő vagy a törvényes képviselő a házirendet súlyosan megsérti.

14. Gyermekek átmeneti gondozása
16. § A gyermekek átmeneti ellátásáról a Képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezetével megkötött ellátási szerződés útján gondoskodik a szerződésben foglaltak szerint.
15. Gyermekétkeztetés
12
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17. § (1)13 Az önkormányzat a gyermekek és a tanulók számára a bölcsődei és az óvodai nevelési napokon,
valamint az iskolai tanítási napokon gyermekétkeztetés keretében az alábbi ellátásokat nyújtja:
a) bölcsődei étkeztetés: négyszeri étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna),
b) óvodai étkeztetés: háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna),
c) általános iskolai menzai étkeztetés:
ca) háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna,
cb) kétszeri étkezés: ebéd mellett tízórai vagy uzsonna,
cc) egy meleg főétkezés: ebéd,
d) középiskolai menzai étkeztetés: 1 meleg főétkezés (ebéd)
e) kollégiumi externátusi ellátás:
ea) háromszori étkezés: reggeli, ebéd, vacsora,
eb) ötszöri étkezés: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora.
(2)14 A kis étkezést ebéd nélkül igényelni egyik ellátási formában sem lehet. Az óvodai ellátást
igénybevevők részére a 17. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott étkezések – kivéve diétás étkezés
- igénybevétele kötelező.
(3)15 A szünidei gyermekétkezetést az Intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározottak szerint és módon biztosítja egy déli meleg étkezés
nyújtásával.
18. § (1) A gyermekétkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(2)16 A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértékét az Intézmény Vezetője az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe
vett étkezések számának, valamint a Gyvt.-ben meghatározott normatív kedvezmények figyelembevételével
állapítja meg, melyről írásban értesíti az igénylőt.
(3) Vásárosnamény Város Önkormányzata az egy főre vonatkozó napi intézményi térítési díjak bruttó
(általános forgalmi adóval növelt) összegeit az intézménytípustól és az ellátás formájától, fajtájától függően
differenciáltan a 7. melléklet szerint határozza meg.
16. A fizetendő térítési díjak csökkentése, illetve elengedése, részletfizetés engedélyezése
19. § (1) Ha a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásban ellátott, törvényes képviselője vagy a
térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, elengedését
kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés átvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A
fenntartó nevében a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság (a továbbiakban: SZEM Bizottság)
határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet, az azt megalapozó bizonyító iratokkal, igazolásokkal együtt az érintett
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intézmény vezetőjéhez kell benyújtatni, aki ezt írásos véleményével, valamint a kérelmező
életkörülményeinek, szociális helyzetének feltárása céljából készített részletes környezettanulmánnyal együtt
8 napon belül a SZEM Bizottsághoz továbbítja.
(3) A személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére irányuló kérelemnek a SZEM Bizottság –
figyelemmel az eset valamennyi körülményére, közte a kérelmező életvitelére is – az alábbi esetekben adhat
részben vagy egészben helyt:
a) ha a család nagysága és a család bevételei (jövedelmi és vagyoni viszonyai) – figyelemmel az elemi
szükségletek kielégítésére – oly mértékben nincsenek arányban, hogy a kötelezett önmaga, vagy az
általa eltartottak veszélyeztetése nélkül nem képes a térítési díjat megfizetni,
b) ha a kötelezett csak az Önkormányzat által biztosítandó átmeneti támogatás útján tudna fizetési
kötelezettségének eleget tenni, vagy
c) ha a kérelmező rendkívüli élethelyzete (hosszas, jelentős kiadással járó betegség, kórházi ápolás,
elemi kár miatt) egyébként is ezt indokolja.
(4)17 Nincs helye személyi térítési díj mérséklésének vagy elengedésének, ha az ellátásra jogosult tartási
vagy öröklési szerződést kötött és a személyi térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló
a kötelezett, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
esetekben.
(5) A személyi térítési díjat – kivéve az átmeneti ellátásért fizetendőt - az igénybevétel napjától havonként a
tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell megfizetni.
(6) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán nyújtott ellátásért fizetendő térítési díjat előre – a
tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig - kell megfizetni. Ha az adott hónapra fizetendő személyi térítési
díj összege kevesebb lenne, mint a már befizetett összeg, úgy az előre befizetett térítési díjat a következő
fizetés alkalmával be kell számítani, vagy azt vissza kell fizetni.
(7) Az ellátásokért fizetendő térítési díjakat a megállapodásban foglaltak szerint és módon kell megfizetni.
20. §18 (1) A 18. § (2) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményen túl a Képviselő-testület más
étkezési kedvezmény biztosítására nem teremt lehetőséget a 3. § (4) bekezdésben meghatározott étkezők
számára.
(2) Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozási tevékenység intézményi térítési díjának megállapítása
során a Képviselő-testület - a Gyvt.-ben meghatározottakon túl - további kedvezményt nem biztosít.
21. § Az élelmezés ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az önkormányzat évente egy
alkalommal - április 1. napjáig - a térítési díjakat felülvizsgálja, s új térítési díjtételeket állapít meg.

IV. Fejezet
Az egyes ellátásokra vonatkozó eljárási szabályok
17. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
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22. § (1)19 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére, indítványára történik, melyet az
intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A formanyomtatványok az Intézmény székhelyén szerezhetők be.
(2) Az érintett Intézményvezetőknek, a Polgármesternek hivatalból kell kezdeményeznie az ellátás
megállapítását, a szolgáltatás biztosítását, amennyiben észleli és megállapítja, hogy a szociálisan rászoruló
érdeke ezt kívánja.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételére irányuló kérelem elbírálásáról az
intézményvezető - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – dönt.
(4) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az ellátás igénybevételéről szóló döntést vitatja, az
erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a SZEM Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság soron
következő ülésén határozattal dönt a szolgáltatás igénybevételéről.
(5) Ha a megszüntetéssel a jogosult, vagy a törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó nevében a SZEM Bizottság határozattal dönt.
18. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások
23. § (1)20 Az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más törvényes
képviselője vagy az ellátást igénybe vevő nagykorú (a továbbiakban: kérelmező) a gyermekétkezés iránti
kérelmét az érintett nevelési-oktatási intézmény vezetőjénél nyújthatja be. A bölcsődei ellátás
igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet – a gyermekétkeztetés igénybevételére irányuló kérelemmel
együtt - a bölcsőde szakmai vezetőjéhez kell benyújtani a Gyvt., a Korm. r., valamint a bölcsőde szakmai
programjában meghatározottak szerint.
(2) A kérelem tartalmazza:
a) a gyermek és a térítési díj fizetésére kötelezett személy személyi azonosító adatait, elérhetőségeit,
b) az igénybe venni kívánt gyermekétkeztetés fajtáját,
c) a térítési díj megállapításához figyelembe venni kívánt normatív kedvezmény típusát.
(3)21 (3) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a Korm. r. szerinti
nyilatkozatokat és dokumentumokat kell csatolni.”
(4)22 A személyi térítési díj megfizetése
a) a gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat havonta utólag, a tárgyhónapot követő
hónapban – a számla kiállítását követő 14 napon belül – kell csekken befizetni az Intézmény részére,
b) bölcsődei ellátás keretében a gondozási tevékenységért fizetendő személyi térítési díjat (gondozási
díj) tárgyhónap 10. napjáig kell befizetni a bölcsőde vezetőjénél, melynek során a befizetett összegről
a szülő részére készpénzfizetési számla kerül kiállításra.
(5) Az étkezés igénybevétele átmenetileg szüneteltethető az igénybevevő igazolt távolléte (pl. betegsége)
miatt.
(6) Az étkezést véglegesen – a tárgyévre vagy a teljes tanévre, nevelési évre – írásban lehet lemondani az
erre irányuló nyilatkozat önkormányzati közétkeztetési csoport vezetőjéhez történő benyújtásával.
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(7)23 Az étkezést legkésőbb a tárgynapot megelőző nap 14.00 óráig lehet lemondani személyesen vagy
írásban, elektronikus úton, illetve telefonon az Intézmény közétkeztetési ügyintézőjénél. A lemondás
bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési
díj fizetésének kötelezettsége alól.
(7a)24 A bölcsődéből a távolmaradást – legkésőbb – a tárgynapon reggel 9.00 óráig kell bejelenteni a a
bölcsőde szakmai vezetőjénél. A távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól
mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
(8)25 Ha a fizetésre kötelezett határidőre a térítési díjat nem fizeti meg, a mulasztástól számított 45 napon
belül az Intézmény Vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére,
egyúttal figyelmeztetni a mulasztás következményeire.
(9)26 Ha a (8) bekezdés szerinti intézkedés nem vezet eredményre, az Intézmény vezetője negyedévenként
összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Jegyzőnek, aki intézkedik annak
jogszerű behajtása iránt.
(10) A behajthatatlan hátralékok törléséről a Polgármester intézkedik.
(11)27 Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:
a) az ellátásról lemondott,
b) tanulói jogviszonya, illetve óvodai vagy bölcsődei ellátása az intézményben megszűnt, vagy
c) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.
24. § (1) Az ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a
hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
rendelkezéseit a Gyvt.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást nyújtó intézményt.

19. A szociálpolitikai kerekasztal

25. § (1) Vásárosnamény Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban:
Kerekasztal) működtet, melynek tagjai:
a) a Polgármester,
b) a Jegyző, Aljegyző
c) a SZEM Bizottság Elnöke,
d) az Önkormányzati Osztály Vezetője,
e) a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője,
f) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatalának
Vezetője,
23
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g) a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ Vezetője28,
h) a Tanyagondnok,
i) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerületi Központ Tanügyigazgatási
Referense29,
j) a Magyar Vöröskereszt Sz. Sz. B. Megyei Vásárosnaményi Területi Szervezetének
képviselője
k) a városban működő Egyházak egy-egy képviselője,
l) a helyben működő azon egyesületek, egyéb civil szervezetek egy-egy képviselője, amelyek
alapító okirat szerint bejegyzett tevékenységi köre között szerepel a szociális és
gyermekvédelmi ellátás.
(2) A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Működési szabályait – a jogszabályok
keretei között – a Kerekasztal maga állapítja meg.

V. fejezet
Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
11/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet.

Filep Sándor
polgármester

Dr. Szilágyi Péter
jegyző

Z Á R A D É K:
Ez a rendelet 2015. december 18. napján került kihirdetésre.
Dr. Szilágyi Péter
jegyző

28
29

Módosította a 16/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 8. §- a. Hatálybalépésének időpontja 2017. január 1.
Módosította a 16/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 9. §- a. Hatálybalépésének időpontja 2017. január 1.

11

1. melléklet a 15/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez30
1. Étkeztetés önköltsége és intézményi térítési díja
(az étkeztetés díja tartalmazza az Áfát)

1

A

B

C

Ellátási formák

Egy adagra jutó önköltség

Intézményi térítési díj
forint/fő/nap

2

Étkeztetés (ebéd)
(helyben fogyasztással,
elvitellel)

3

Ebéd kiszállítással

808 Ft/nap

150 Ft/szállítás

590 Ft/nap

590+150=740 Ft/nap/
szállítás

2. A fenntartó él az intézményi térítési díj csökkentésének a lehetőségével, ez alapján az alábbiakban
határozza meg az intézményi térítési díjakat (a személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást
igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni):

1

2
3
4

A
Nyugdíjminimum
(öregségi mindenkori
legkisebb összege)%ában
100 % és alatt
101%-150%-ig
151%-felett

B

C

Jövedelemvizsgálat alapján
(1 főre eső jövedelem)

Fizetendő személyi
térítési díj Ft-ban

0 - 28 500 Ft
28 501- 42 750 Ft
42 751- felett

380
490
590

2. melléklet a 15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez31

2. A házi segítségnyújtás önköltsége és intézményi térítési díja
A
1

Ellátási forma

B

C

Önköltség

Intézményi térítési díj
forint/fő/óra

1 170 Ft/óra

0 Ft/óra

2
Házi segítségnyújtás

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet 7. §- a értelmében: 0 Ft/óra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

30
31

Módosította az 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. §- a. Hatálybalépés időpontja 2017. május 1.
Módosította az 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 11. §- a. Hatálybalépés időpontja 2017. május 1.
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3. melléklet a 15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez32
3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltsége és intézményi térítési díja

A
1

2

Ellátási forma

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

B

C

Önköltség

Intézményi térítési díj
forint/fő//nap/hó

82 Ft/nap

0 Ft/fő/nap
0 Ft/fő/hó

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A személyi térítési díjak a Szem. r. 9. § (2) bekezdése alapján 0 Ft.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. melléklet a 15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez33
4. Nappali ellátás önköltsége és intézményi térítési díja
(ellátottanként)
A
1

Ellátási forma

2

Nappali ellátás
(csak napközbeni tartózkodást
igénybe vevők esetén)

3

32
33

Nappali ellátás étkezéssel együtt

B
Önköltség

466 Ft/nap

808 Ft/nap

C
Intézményi térítési díj
forint/fő/nap

0 Ft

590 Ft/nap

Módosította az 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 12. §- a. Hatálybalépés időpontja 2017. május 1.
Módosította az 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 13. §- a. Hatálybalépés időpontja 2017. május 1.

13

5. melléklet a 15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez34
5. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona) önköltsége és intézményi térítési díja
A
1

Ellátási forma

2

Időskorúak ápoló gondozó
otthoni ellátása

B

C

Önköltség

Intézményi térítési díj
forint/fő/nap/hó

200 370 Ft/fő/hó
6 679 Ft/főnap

3 200 Ft/fő/nap
96 000 Ft/fő/hó

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------A személyi térítési díjat fentiek és az Szt., valamint a Korm. rendelet, illetve a Szem. r. rendelkezéseire figyelemmel kell
megállapítani, megfizetni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

6. melléklet a 15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez35
6. A hajléktalan személyek átmeneti szállása önköltsége és intézményi térítési díja
A

B

C

1

Ellátási forma

Egy ellátottra jutó
szolgáltatási önköltség

Intézményi térítési díj
forint/fő/nap/hó

2

Hajléktalan személyek átmeneti
szállása

1 654 Ft//fő/nap
49 620 Ft/fő/hó

300 Ft/fő/nap
9 000 Ft/fő/hó

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------A személyi térítési díjat fentiek és a Szoc. tv., valamint a Korm. rendelet, illetve a Szem. r rendelkezéseire figyelemmel
kell megállapítani, megfizetni. A személyi térítési díj egységes, összege megegyezik a mindenkori intézményi térítési díj
összegével.
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

34
35

Módosította az 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 14. §- a. Hatálybalépés időpontja 2017. május 1.
Módosította az 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 15. §- a. Hatálybalépés időpontja 2016. május 1.
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7. melléklet a 15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez36
7. Az önkormányzat fenntartásában működő főzőkonyhák által biztosított étkeztetés
intézményi térítési díja
(bruttó összegben meghatározva)

1
2

A

B

Ellátotti csoport

Intézményi térítési díj

Bölcsődés gyermekek

Reggeli: 105 Ft
Tízórai:
60 Ft
Ebéd:
200 Ft
Uzsonna: 80 Ft
Összesen: 445 Ft

3

Óvodás gyermekek

Tízórai: 110 Ft
Ebéd:
245 Ft
Uzsonna: 80 Ft
Összesen: 435 Ft/fő/nap

4

Általános iskolás
gyermek

Tízórai: 100 Ft
Ebéd:
255 Ft
Uzsonna: 90 Ft
Összesen: 445 Ft/fő/nap

5

Középiskolás gyermekek

Reggeli: 170 Ft
Tízórai: 95 Ft
Ebéd:
280 Ft
Uzsonna: 115 Ft
Vacsora: 265 Ft
Összesen: 925 Ft/fő/nap

6

36

Szociális étkeztetés

Ebéd: 680 Ft

Módosította az 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 16. §- a. Hatálybalépés időpontja 2017. május 1.
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8. melléklet az 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelethez37
8. A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által fenntartott Kistérségi Fejlesztési Iroda
szervezeti keretében működő Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsőde
önköltsége és intézményi térítési díja

1

A

B

C

C

Ellátási forma

Egy ellátottra jutó
szolgáltatási önköltség

Számított intézményi
térítési díj

Intézményi térítési díj
forint/fő/nap/hó

- nem hátrányos helyzetű gyermek
gondozása esetében:

2
Bölcsődei ellátás
gondozási tevékenysége

6 376 Ft//fő/nap
133 896 Ft/fő/hó

4 390 Ft//fő/nap
92 190 Ft/fő/hónap
- hátrányos helyzetű gyermek
gondozása esetében:

1 905 Ft/fő/nap
40 000 Ft/fő/hó

4 309 Ft//fő/nap
90 489 Ft/fő/hónap

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------A személyi térítési díjat fentiek és a Szoc. tv., valamint a Korm. rendelet, illetve a Szem. r rendelkezéseire figyelemmel
kell megállapítani, megfizetni. A személyi térítési díj egységes, összege megegyezik a mindenkori intézményi térítési díj
összegével.
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

37

Megállapította az 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 17. §- a. Hatálybalépés időpontja 2017. május 1.
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1. függelék a15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez38

Az önkormányzat fenntartásában működő konyhák ellátási területe
Az étkeztetés biztosítása 2017. január 1. napjától az Önkormányzat által fenntartott Vásárosnaményi Humán
Szolgáltató Központ (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 22.) által működtetett főző- és
tálalókonyhák üzemeltetésén keresztül valósul meg.
Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ által működtetett konyhák:
1. „Nagykonyha” főzőkonyha (4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 9/C.) biztosítja:
a) Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium,
b) Babus Jolán Középiskolai Kollégium,
c) Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
d) külön megállapodás alapján Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola
tanulóinak, alkalmazottainak étkeztetését, valamint a
e) vendégétkeztetést.
2. „Petőfi Konyha” főzőkonyha (4803 Vásárosnamény, Iskola utca 54. sz.) biztosítja:
a) Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor
Tagintézménye és
b) Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kölcsey Ferenc Tagintézménye
tanulóinak, alkalmazottainak étkeztetését,
c) vendégétkeztetést,
d) Vásárosnamény Vitka és Gergelyiugornya városrészében szociális alapszolgáltatásban részesülők
étkeztetését.
3. „Óvoda Konyha” főzőkonyha (4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24. sz.) biztosítja:
a) Vásárosnaményi Játékország Óvodái Hétszínvirág Óvoda (4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.),
b) Vásárosnaményi Játékország Óvodái Aranyablak Tagóvodája (4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.),
c) Vásárosnaményi Játékország Óvodái Tündérkert Tagóvodája (4804 Vásárosnamény, Damjanich János
út 25.),
d) Vásárosnaményi Játékország Óvodái Kisvarsányi Tagóvodája, Napsugár Óvoda (4811 Kisvarsány, Fő
u. 5.),
e) Vásárosnaményi Játékország Óvodái Olcsvai Tagóvodája, Platán Óvoda (4826 Olcsva, Petőfi u. 5.),
f) Vásárosnaményi Játékország Óvodái Jándi Tagóvodája, Vadvirág Óvoda (4841 Jánd, Rákóczi u. 44.)
tagóvodákba járó óvodás gyermekek és alkalmazottak étkeztetését,
g) külön megállapodás alapján Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsődébe járó bölcsődés gyermekek étkeztetését.

4. „Nagykonyha főzőkonyha Eötvös – tálalókonyhája” (4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 6-12.):
Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában biztosított étkezések
tálalása történik.
5. „Nagykonyha főzőkonyha Idősek Otthona – tálalókonyhája (4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 22.)
biztosítja:
1. A vásárolt ebédek
a) az idősek otthonában ellátott, valamint
38

Módosította a 16/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 10. §- a. Hatálybalépésének időpontja 2017. január 1.
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b) Vásárosnamény belső városrészében étkeztetésben – mint szociális alapszolgáltatásban – részesülő
személyek részére az egyéni tálalást.
2. Az idősotthoni ellátásban részesülők részére a reggeli és vacsora elkészítését.
A gyermekétkezés biztosítása - az 1/d. pont kivételével – az 1) pontban meghatározott intézményekben
az önkormányzat kötelező feladata.
6. „Kölcsey – főzőkonyha” (4804 Vásárosnamény, Damjanich János út 34.): a Petőfi konyha által biztosított
étkeztetések tálalása történik a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Kölcsey Ferenc Tagintézményében.
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