TERVEZET!

C S A N Á D P A L O T A
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…../…….. (………)
önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló,
a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet
módosításáról

Záradék:
Kihirdetés ideje: …..…. …………… …….
Hatálybalépés ideje: ……... ……………………. …
Megalkotás napja: ……….. ……………… …...

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában vagy 92.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelete
módosításáról a következőket rendeli:
1. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló, a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelettel módosított és egységes
szerkezetbe foglalt 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú
melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. melléklet a ……./……... (…..) önkormányzati rendelethez

„2. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

AZ ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

1.) Csanádpalota – Kövegy község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással - számított díj -: ……,- Ft/adag
Ebéd kiszállítással - számított díj -:
A fenti díjból a kiszállítás költsége:

……,- Ft/adag
…. Ft/adag

2.) Csanádalberti község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással – számított díj: ……..,- Ft/adag
Ebéd kiszállítással – számított díj:
A fenti díjból a kiszállítás költsége: …..,- Ft/adag

……..,- Ft/adag

3.) Nagyér község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással –
díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján -:

……,- Ft/adag

Ebéd kiszállítással – díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése
alapján:
A fenti díjból a kiszállítási költség: ……,- Ft/adag
4.) Pitvaros község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással –
díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján -:

……..,- Ft/adag

Ebéd kiszállítással – díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése
alapján:
A fenti díjból a kiszállítási költség: …..,- Ft/adag
5.) Királyhegyes község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel – számított díj -:
Ebéd kiszállítással – számított díj -:
A fenti díjból a kiszállítási költség: ……,- Ft/adag
Tervezett ellátási napok száma valamennyi telephelyen:

…….,- Ft/adag

……..,- Ft/adag

…….,- Ft/adag
…….,- Ft/adag

252 nap

2. melléklet a ………/…….. (………..) önkormányzati rendelethez

„3. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

„NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza:

A./ Élelmezési térítés:
(napi háromszori étkezés)
B./ Intézményi elhelyezés:
1.) Napi intézményi térítési díj összesen:
2.) Havi intézményi térítési díj

….,- Ft/nap
……,- Ft/nap
…….,- Ft
………,- Ft

Nappali ellátást nyújtó Klub
1.) Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám alatti székhelyen:
díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése szerint:
2.) Csanádalberti, Fő utca 27. szám alatti telephelyen:
számított díj:

…..,- Ft/nap

……,- Ft/nap

3.) Nagyér, Petőfi Sándor utca 17. szám alatti telephelyen:
díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján:
4.) Pitvaros, Kossuth utca 34. szám alatti telephelyen:
díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján:
Tervezett nyitvatartási napok száma 2012. évben valamennyi telephelyen:

….,- Ft/nap

….,- Ft/nap
252 nap

3. melléklet a …../……... (………….) önkormányzati rendelethez

„4. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

A.) Csanádpalota – Kövegy község területét ellátó telephelyről nyújtott szolgáltatás
Gondozási óradíj:
díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján:
…..,- Ft/óra
B.) Csanádalberti község területét ellátó telephelyről nyújtott szolgáltatás
Gondozási óradíj:
számított díj:
……,- Ft/óra
C.) Nagyér község területét ellátó telephelyről nyújtott szolgáltatás
Gondozási óradíj:
számított díj:
………,- Ft/óra
D.) Pitvaros község területét ellátó telephelyről nyújtott szolgáltatás
Gondozási óradíj:
díj az Szt. 115. §-ának (10) bekezdése alapján:
……..,- Ft/óra
E.) Királyhegyes község területét ellátó ………………………
Gondozási óradíj:
számított díj:

…….,- Ft/óra

Tervezett gondozási napok száma valamennyi telephelyen:

252 nap

4. melléklet a ……./2012. (………..) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKNÁL ALKALMAZHATÓ
KEDVEZMÉNYEK

A.) Csanádalberti község területét ellátó telephelyről igénybevett ellátások
1.) Étkeztetés: a kedvezmény
a.) saját elvitel és helyben fogyasztás esetén
70.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén
70.001,- Ft és 90.000,- Ft közötti jövedelem esetén
90.001,- Ft és ez feletti jövedelem esetén

…..,- Ft/adag,
…..,- Ft/adag,
…..,- Ft/adag,

b.) kiszállítás esetén
70.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén
70.001,- Ft és 90.000,- Ft közötti jövedelem esetén
90.001,- Ft és ez feletti jövedelem esetén

…..,- Ft/adag,
…..,- Ft/adag,
…..,- Ft/adag.

2.) Nappali ellátás: kedvezmény
70.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén
70.001,- Ft és ez feletti jövedelem esetén

…..,- Ft/nap,
…..,- Ft/nap.

3.) Házi segítségnyújtás: kedvezmény

…..,- Ft/óra.

Indokolás
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló,
a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet módosításáról szóló
…../……. (………..) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás
A rendelet módosítását az intézményi térítési díjak változása indokolja. A tervezet a
rendelet hatálybalépését 2012. április hó 1. napjával javasolja.
Részletes indokolás
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások intézményi
térítési díjának alakulása:
Jelenlegi

tervezet szerinti

Étkeztetés:
Csanádpalota
- ebéd saját elvitellel és helyben fogyasztással
- ebéd kiszállítással
Ebből: kiszállítási díj

515,- Ft
600,- Ft
85,- Ft

…..,- Ft
…..,- Ft
…,- Ft

Csanádalberti
- ebéd saját elvitellel és helyben fogyasztással
- ebéd kiszállítással
Ebből: kiszállítási díj

1.050,- Ft
1.075,- Ft
25,- Ft

……,- Ft
……,- Ft
…,- Ft

- ebéd saját elvitellel és helyben fogyasztással
- ebéd kiszállítással
Ebből: kiszállítási díj

504,- Ft
528,- Ft
20,- Ft

….,- Ft
….,- Ft
…,- Ft

Pitvaros
- ebéd saját elvitellel és helyben fogyasztással
- Ebéd kiszállítással
Ebből: kiszállítási díj

410,- Ft
490,- Ft
80,- Ft

….,- Ft
….,- Ft
…,- Ft

Királyhegyes
- ebéd saját elvitellel és helyben fogyasztással
- ebéd kiszállítással
Ebből: kiszállítási díj

360,- Ft
650,- Ft
290,- Ft

….,- Ft
….,- Ft
….,- Ft

Házi segítségnyújtás: - gondozási óradíj
Csanádpalota
Csanádalberti

300,- Ft
995,- Ft

….,- Ft
….,- Ft

Nagyér

Nagyér
Pitvaros
Királyhegyes
Nappali ellátás:
Csanádpalota
Csanádalberti
Nagyér
Pitvaros
„Naplemente” Idősek Gondozóháza:
Csanádpalota
- napi intézményi térítési díj:
Ebből:
- élelmezési költség:
- elhelyezés költsége:
- havi intézményi térítési díj:

1.270,- Ft
450,- Ft
630,- Ft

25,- Ft
335,- Ft
20,- Ft
0,- Ft

3.200 Ft
875 Ft
2.325 Ft
96.000 Ft

……,- Ft
….,- Ft
….,- Ft

….,- Ft
……,- Ft
….,- Ft
…,- Ft

…… Ft
…. Ft
…… Ft
…….. Ft

Kedvezmények a személyi térítési díjból:
Csanádalberti:
1.) Étkeztetés: a kedvezmény
a.) saját elvitel és helyben fogyasztás esetén:
70.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén
70.001,- Ft és 90.000,- Ft közötti jövedelem esetén
90.001,- Ft és ez feletti jövedelem esetén

610,- Ft/adag …..,- Ft/adag,
540,- Ft/adag …..,- Ft/adag,
445,- Ft/adag …..,- Ft/adag,

c.) kiszállítás esetén
70.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén
70.001,- Ft és 90.000,- Ft közötti jövedelem esetén
90.001,- Ft és ez feletti jövedelem esetén

610,- Ft/adag …..,- Ft/adag,
540,- Ft/adag …..,- Ft/adag,
445,- Ft/adag …..,- Ft/adag.

2.) Nappali ellátás: kedvezmény
70.000,- Ft és ez alatti jövedelem esetén
70.001,- Ft és ez feletti jövedelem esetén

285,- Ft/nap
235,- Ft/nap

…..,- Ft/nap,
…..,- Ft/nap,

3.) Házi segítségnyújtás: kedvezmény

495,- Ft/óra

…..,- Ft/óra.

