Ártánd Község Képviselő-testületének

12/2005. (IX. 12.), 4/2007. (II. 22.), 9/2008. (IV. 1.), 1/2009. (II. 6.), 19/2009. (XII. 18.),
20/2010. (XII. 28.), 12/2011. (XII. 22.), 6/2012. (IV. 13.), 15/2012. (XII. 27.), 8/2013.
(VI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított
17/2004. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról
Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló módosított 1987. évi XI.
törvény 10. § a) pontjának figyelembevételével, a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. törvény 1. § (3) és 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 92/B § (1) bekezdésének a) pontja, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban
Gyvt.) 29. § (1) bekezdése, és a (2) bekezdése e) pontja, és figyelembe véve az Európai Unió
vonatkozó jogforrásait is, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról a
következő rendeletet (a továbbiakban R.) alkotja:
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határian belül – a hivatkozott törvényekkel és
az ahhoz kapcsolódó kormányrendeletekkel összhangban – megállapítsa az Önkormányzat
fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátásokért fizetendő
térítési díj mértékét, az igénybevétel módját, feltételeit, valamint érvényesítési garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed az Ártánd Község Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodás
körébe tartozó gyermekétkeztetésre, szociális étkeztetésre, és a házi segítségnyújtásra.
Térítési díj megállapításának általános rendelkezései
3. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, ha e rendelet másként nem rendelkezik, térítési
díjat kell fizetni.

(2) A személyi térítési díjat
a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult,
b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy
más törvényes képviselő,
c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetén a törvényes képviselő,
d) a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult, vagy tartására köteles és képes személy az
intézménynek fizeti meg.

(3) A szociális étkeztetés esetén, a személyi térítési díj megállapításához az ellátást igénybe vevő
köteles jövedelemigazolást csatolni. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta
rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap, egyéb jövedelmeknél pedig az
utolsó egy év.

(4) Gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj megállapításánál figyelemmel kell lenni a
Gyvt. 148. § (5) bekezdésében foglalt normatív kedvezményekre:
a) rendszeres támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj
50%-a,

b) három és többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a,
c) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a.

(5) Gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj a (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott óvodai ellátásban részesülő gyermek után az intézményi térítési díj további
50%-a.

(6) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(7) A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegéről az intézmény vezetője az ellátás
igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől számított 30 napon belül írásban értesíti a
térítési díj fizetésére kötelezettet.
Intézményi térítési díjak
4. §1

5. §2
(1) A térítési díj fizetésére kötelezett kivételesen - amennyiben igazolt szociális és egészségügyi
körülményei indokolják - a meghatározott térítési díj mérséklését, illetve elengedését kérheti.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a háziorvos igazolását a méltánylást igénylő egészségügyi körülményről, illetve
b) a kórházi ápolásról szóló igazolást.
(3) A méltányossági kérelmet a polgármester bírálja el.
(4) Az önkormányzat e rendelet hatálya alá tartozó tárgykörben az elektronikus ügyintézést nem
vezeti be.”
Záró rendelkezések
6. §

(1) E rendelet 2004. november 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 1/2004. (II. 17.) Ákt rendelet.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.Dávid Imre sk.
polgármester
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Seres Valéria sk.
körjegyző

Módosította a 4/2007. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. §., 9/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. §, a
1/2009. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. §, a 19/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §, a 20/2010. (XII.
28.) önkormányzati rendelet 1. §, 12/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. §, 6/2012. (IV. 13.)
önkormányzati rendelet 1. §, a 15/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 1. §;
Hatályon kívül helyezte: 8/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §
2
Módosította a 12/2005. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. §. 2013. július 1. napjától

