VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, az alkalmazott kedvezményekről, valamint
a helyi szociálpolitikai kerekasztalról
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92.
§ (1) bekezdésének a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 116. § (2)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el
1. Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), és ezek végrehajtására
kiadott jogszabályok alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások formáit, azok igénybevételének módját, az ellátás megszűnésének és
megszüntetésének eseteit, az ellátásokért fizetendő térítési díjakat, a fenntartó feladatát és
jogkörét, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztal működését a helyi sajátosságok
figyelembevételével szabályozza.
(2) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint annak szervei,
továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi, gyermekjóléti-gyermekvédelmi,
munkaügyi szervezetek kötelesek egymással együttműködni, a tudomásukra jutott,
gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezni a feladatellátásra
szakosodott szervezetnél. Az önkormányzati intézmények kötelesek együttműködést
kezdeményezni a gondoskodást igénylő problémás esetekben a civil szervezetekkel.
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(3)

2. A személyes gondoskodás formái
2. §
(1) Az önkormányzat az Szt. és Gyvt. hatálya alá eső személyek részére az alábbi személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, valamint
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat és gyermekvédelmi
szakellátásokat biztosítja.
(2)2 Szociális alapszolgáltatások:
a.) étkeztetés,
b.) házi segítségnyújtás,
c.) támogató szolgáltatás,
d.) nappali ellátás,
e.) családsegítés.
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Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015. október 1-től.
Módosította a 11/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. október 1-től.

(3) Szociális szakosított ellátás:
a.) ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás.
- időskorúak otthona.
(4) Gyermekjóléti alapellátások:
a.) gyermekjóléti szolgáltatás
b.) gyermekek napközbeni ellátása
gyermekétkeztetés3
4
c.) bölcsődei ellátás.
3. Szociális alapszolgáltatások
Étkeztetés
3. §
(1) Az étkeztetés formája:
- szociális étkeztetés.
(2) Az Szt. 62.§-ában foglaltak alapján a szociálisan rászorultak szociális étkeztetését a
KOLPING Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet – Kolping Alapszolgáltatási
Központ és Támogató Szolgálat (a továbbiakban: KOLPING) ellátási szerződés alapján
szervezi meg az étel lakásra szállításával.
4. §
(1) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány
bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte.
(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki háziorvos vagy
kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem
tud.
(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a
súlyos fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdése szerint igazolja.
(4) Pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy
szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.
Házi segítségnyújtás
5. §
Az Szt. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtást a napi gondozási szükségleteknek megfelelő
időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában a KOLPING biztosítja.
6. §5
Családsegítés
7. §6
Az Szt. 64 §-a szerinti családsegítést az önkormányzat Bátmonostor Községi Önkormányzat
közigazgatási területére is kiterjedően biztosítja.
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Módosította a 11/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. október 1-től.
Megállapította a 13/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. január 1-től.
5
Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015. október 1-től.
6
Módosította a 17/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. január 1-től.
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Támogató szolgáltatás
8. §
A támogató szolgáltatást az Szt. 65/C. §-ában foglaltak alapján a súlyosan fogyatékos személy
részére a KOLPING biztosítja.
Nappali ellátás
9. §
(1) Nappali ellátást nyújtó intézmény:
- az idősek nappali ellátását biztosító intézmény.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátást a KOLPING biztosítja.
4. Szociális szakosított ellátás
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény
10. §
(1) Ápolást-gondozást nyújtó intézmény:
- az idősek otthona.
(2)7 Az (1) bekezdés szerinti ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátásokat az Szt. 67-68 §
alapján Vaskút Nagyközségi Önkormányzat az Idősek Otthona intézménye útján
biztosítja.
5. Gyermekjóléti alapellátások
Gyermekjóléti szolgáltatás
11. §.8
A Gyvt. 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat Bátmonostor Községi
Önkormányzat közigazgatási területére is kiterjedően biztosítja.
Gyermekek napközbeni ellátása
12. §9
(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatás: gyermekétkeztetés
(2) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatásként biztosítja.10
Bölcsődei ellátás11
12/A. §
A bölcsődei ellátást az Önkormányzat a Bátmonostori Bölcsőde és Konyha útján,
feladatellátási szerződés alapján biztosítja.
6. Az ellátások igénybevételére, megszüntetésére és megszűnésére
7

Módosította a 18/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. január 1-jétől.
Módosította a 17/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. január 1-jétől.
9
Módosította a 11/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. október 1-től
10
Módosította a 17/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. január 1-jétől.
11
Megállapította a 13/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. január 1-től.
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vonatkozó szabályok
Az ellátások igénybevétele
13. §
(1) Az ellátások iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény telephelyén, az intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) Az ellátások igénybevételéről – önkéntes igénybevétel esetén – az intézményvezető dönt.
(3) Amennyiben az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjének
döntését vitatja, az ellátás igénybevételének kérdéséről
a. önkormányzati fenntartású intézmény esetén a képviselő-testület,
b. ellátási szerződéssel rendelkező fenntartó esetén a fenntartó szervezet belső
szabályzatában kijelölt vezetője dönt.
(4) Az ellátást biztosító intézmények egy adott szolgáltatás vonatkozásában az alapító
okiratukban és a működési engedélyükben meghatározott ellátási területről fogadhatnak
ellátási igényeket.
(5) Az ellátások igénybevétele során a vaskúti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező kérelmezőket előnyben kell részesíteni.
Az ellátások megszűnése
14. §
Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek vagy megszüntethetők az Szt. 100104.§-ok, valamint a Gyvt. 37/A.§-a szerinti esetekben.
7. Az ellátottak érdekképviselete
15. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos intézmény az Szt. 97.§-ban
meghatározottak szerint érdekképviseleti fórumot működtetnek.
(2) Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályait az intézmény házirendje
tartalmazza.
16. §12
8. Szociálpolitikai kerekasztal
17. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, a
szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósításának,
végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal működik.
(2)13 A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagja:
a) Pénzügyi-, Ügyrendi-, Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
b) Idősek Otthona vezetője, vagy meghatalmazottja
c) Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója által kijelölt gyermekvédelmi
feladatokat ellátó pedagógus
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Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015. október 1-től
Módosította a 11/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. október 1-től

d) Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetője által kijelölt
óvodapedagógus
e) KOLPING vezetője, vagy meghatalmazottja
f)14
g) Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal szociálpolitikai feladatokat ellátó ügyintézője
9. Térítési díj
Intézményi térítési díjak

18. §15
(1) A rendeletben szabályozott ellátások igénybevételéért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési
díjat kell fizetni.
16
(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjat e rendelet 2. számú melléklete határozza meg.
19. §
(1) Az Idősek Otthona intézményi térítési díja magában foglalja az élelmezési és a gondozási díjat.
(2) A személyi térítési díjakat az Szt. 114-115.§-okban meghatározottak alapján az Idősek Otthona
vezetője állapítja meg.
17
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait e rendelet 3. számú
melléklete tartalmazza.
10. Záró rendelkezések

20. §
Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

21. §
E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. §
Hatályát veszti Vaskút Községi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
az intézményi térítési díjakról, az alkalmazott kedvezményekről szóló 9/2001. (VIII.2.) rendelete.
Vaskút, 2013. december 5.
Alszegi Zoltán
polgármester

Dr. Bozsolik Róbert
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2013. december 6. napján került kihirdetésre.
dr. Bozsolik Róbert
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 17/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 1-től
Módosította a 11/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. október 1-től
16
Módosította a 17/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. január 1-jétől.
17
Módosította a 17/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. január 1-jétől.
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1. melléklet a 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelethez18;19;20;21;22

Idősek Otthona - napi nyersanyagnorma alapján meghatározott Áfá-t
tartalmazó- intézményi térítési díjak
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
diétás reggeli
diétás tízórai
diétás ebéd
diétás uzsonna
diétás vacsora

18

216 Ft/adag
75 Ft/adag
396 Ft/adag
75 Ft/adag
243 Ft/adag
251 Ft/adag
86 Ft/adag
464 Ft/adag
86 Ft/adag
283 Ft/adag

Módosította a 11/2015.(IX:28.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2015. október 1-től.
Módosította a 17/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. január 1-jétől.
20
Módosította a 18/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. január 1-jétől.
21
Módosította a 19/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. január 1-jétől.
22
Módosította a 3/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. április 1-jétől
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2. melléklet a 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelethez23;24;25;26;27

Gyermekétkeztetés - napi nyersanyagnorma alapján meghatározott Áfá-t
tartalmazó- intézményi térítési díjak
Általános iskola (tízórai)
Általános iskola (ebéd)
Általános iskola (uzsonna)
Általános iskola diétás (tízórai)
Általános iskola diétás (ebéd)
Általános iskola diétás (uzsonna)

83 Ft/adag
292 Ft/adag
83 Ft/adag
126 Ft/adag
301 Ft/adag
126 Ft/adag

Gyermekétkeztetés - napi nyersanyagnorma alapján meghatározott Áfá-t
tartalmazó- intézményi térítési díjak
Óvoda (tízórai)
Óvoda (ebéd)
Óvoda (uzsonna)
Óvoda diétás (tízórai)
Óvoda diétás (ebéd)
Óvoda diétás (uzsonna)

102 Ft/adag
249 Ft/adag
102 Ft/adag
126 Ft/adag
301 Ft/adag
126 Ft/adag

Gyermekétkeztetés - napi nyersanyagnorma alapján meghatározott Áfá-t
tartalmazó- intézményi térítési díjak
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Bölcsőde diétás
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Bölcsőde
Gondozásért fizetendő térítési díj

23

535 Ft/nap/fő
585 Ft/nap/fő
0 Ft/nap/fő

Megállapította a 11/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése Hatályos 2015. október 1-től.
Módosította a 18/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. január 1-jétől.
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Módosította a 19/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. január 1-jétől.
26
Módosította a 13/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2019. január 14-től.
27
Módosította a 3/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. április 1-jétől
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3. melléklet a 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelethez28;29;30;31;32

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai
Vaskúti Idősek Otthona
Hagyományos
szociális
ellátás
intézményi térítési díja:
Demencia kórkép intézményi térítési
díja:
Emelt szintű ellátás intézményi
térítési díja:

28

105.600 Ft/hó/fő

3.520 Ft/nap/fő

98.100 Ft/hó/fő

3.270 Ft/nap/fő

128.850 Ft/hó/fő

4.295 Ft/nap/fő

Megállapította a 17/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése Hatályos 2016. február 1-től.
Módosította a 19/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. január 1-jétől.
30
Módosította a 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. március 1-jétől.
31
Módosította az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. március 1-jétől.
32
Módosította a 3/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2019. április 1-jétől
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