Magyarbánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.)
önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a 42. § 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 10. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. §
(1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a
pénzbeli és természetbeni juttatások és szociális ellátások igénylésének és megállapításának helyi
feltételeit és szabályait. A Képviselő-testület a jelen rendeletben szabályozott szociális támogatások
biztosítása révén a szociális szempontból rászoruló családoknak, személyeknek nyújt segítséget,
egyidejűleg ösztönözni kívánja, hogy a kérelmezők maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót
annak érdekében, hogy családjuk, önmaguk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó
jövedelemből tudjanak gondoskodni.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Magyarbánhegyes Község Önkormányzat (továbbiakban:
Önkormányzat) illetékességi területén lakóhellyel, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen bejelentett
tartózkodási helyén lakik - tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.
(3) A rendeletben foglaltakat alkalmazni kell az Önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokra.
3. Hatásköri és eljárási rendelkezések
3. §
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(1) A Képviselő-testület a szociális rendeletben foglalt feladat- és hatásköreinek gyakorlását a
polgármesterre ruházza át.
(2) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket az Szt. 4. §-a határozza meg.
(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem számítása
tekintetében az Szt. 10. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A szociális ellátásra irányuló kérelmeket bármikor az önkormányzat hivatalában személyesen
vagy postai úton, illetve elektronikus formában lehet előterjeszteni az e célra rendszeresített
formanyomtatványon.
(5) Amennyiben a kérelmező igazolja, hogy nem tud személyesen eljárni, helyette
meghatalmazottja is eljárhat.
(6) A rendkívüli települési támogatás megállapítása az Szt. 45. § (5) bekezdésében foglaltak alapján
hivatalból is megállapítható.
(7) A kérelmeket az elbírálásához szükséges Szt.-ben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban
meghatározott nyilatkozatokkal, igazolásokkal, mellékletekkel együtt kell benyújtani.
4. §
(1) A kérelemben foglaltak és a mellékletként csatolt iratok tartalmának ellenőrzése céljából a
Polgármesteri Hivatal a határozat meghozatala előtt a kérelmező jövedelmi, vagyoni és személyi
körülményeinek tisztázása érdekében megkeresheti:
a) állami adóhatóságot,
b) a polgárok személyi adatait, lakcímét nyilvántartó szervet.
(2) Amennyiben már korábban - legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően - készült
környezettanulmány, úgy a döntés során azt alapul lehet venni.
(3) Amennyiben a jogosult a saját vagy a vele együtt lakó hozzátartozója lakcím és egyéb személyes
adataiban, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban, valamint a család vagy háztartás létszámában
változás következik be, azt az Szt. 9. § (1) bekezdése alapján 15 napon belül a Polgármesteri
Hivatalban köteles bejelenteni.
4. Az ellátások kifizetése, folyósítása, ellenőrzése
5. §
(1) A megállapított szociális ellátások kifizetése folyószámlára utalással történik.
(2) A polgármester - az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben - utasítást adhat az
eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.
(3) A rendszeres pénzeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.
(4) A rendkívüli és az eseti települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell
folyósítani.
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(5) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályit, határidejét, formáját a
vonatkozó határozat rendezi.
(6) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól
illeti meg a jogosultat azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét
kell folyósítani.
(7) A jogosulatlanul, illetve rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése
esetén a polgármester az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el.
II. Fejezet
A települési támogatások
6. §
(1) A hatáskörrel rendelkező szociális rászorultság esetén a jogosult részére e rendeletben
meghatározott feltételek szerint:
a) Rendszeres települési támogatás
aa) települési lakásfenntartási támogatás
ab) települési gyógyszertámogatás
b) Rendkívüli települési támogatás:
ba) települési létfenntartási támogatás
bb) települési temetési támogatás
c) Eseti települési támogatás
ca) beiskolázási támogatás
cb) időskorú személyek települési támogatása
(2) Természetben nyújtott szociális ellátás a köztemetés.
5. Települési lakásfenntartási támogatás
7. §
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által
lakott lakás fenntartásával kapcsolatos jelentős rendszeres kiadásaik viseléséhez havi
rendszerességgel nyújtott hozzájárulás.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. §-ában foglaltakat meghaladó
vagyona.
(3) A fogyasztási egység a 9. § és a 11. § alkalmazásában a háztartás tagjainak a háztartáson belüli
fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9
c) a háztartás minden további nagykorú tagjainak arányszáma 0,8
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
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(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő él (ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt), rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik.
(5) A (3) bekezdés szerinti fogyasztási egység alkalmazásában, ha a háztartás
a) a (3) bekezdés a)-c) pontjai szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) a (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik.
(6) A kérelmezőnek a kérelemhez csatolva számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.
(7) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és
gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér, az
albérleti díj, a közös költség, és a tüzelőanyag ára.
(8) Az (1) bekezdés alkalmazásában jelentős a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadás,
ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 30%-át.
8. §
(1) A lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet nyújtani.
(2) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosult részére állapítható meg
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell azonban
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit, mely
tényt igazolni kell.
(3) A megállapított lakásfenntartási támogatást havi rendszerességgel, a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától 12 hónapra kell megállapítani. Amennyiben a kérelmező lakásfenntartási
támogatásra való jogosultsága még fennáll, a jogosultság megállapítása iránti kérelem legkorábban
a jogosultság lejártának hónapjában adható be, és a lakásfenntartási támogatást a korábbi
jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.
(4) Az egy hónapra megállapított rendszeres lakásfenntartási támogatás maximális összege 5 000 Ft.
(5) Az ügyfél kérelmére a lakásfenntartási támogatás havi összege a megjelölt szolgáltató részére
történő közvetlen átutalással is teljesíthető.
(6) A kérelmezőnek a kérelem első alkalommal történő benyújtásakor igazolnia kell a lakásra
vonatkozó tulajdonjogát vagy használati jogát tulajdoni lap, adásvételi szerződés, vagy bérleti
szerződés bemutatásával.
(7) A lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező
a) lakcíme, tartózkodási helye megváltozott,
b) elhunyt,
c) azt kérelmezi.
(8) A lakásfenntartási támogatást a haláleset hónapjának utolsó napjával bezárólag kell
megszüntetni.
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(9) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának
időtartama alatt megváltozik, a változás hónapjára járó támogatást a hatáskör gyakorlója teljes
összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
6. Települési gyógyszertámogatás
9. §
(1) Gyógyszer-kiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan
rászorult személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, valamint nem részesül alanyi vagy normatív
közgyógyellátásban.
(2) A települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3, legfeljebb 12 hónapra lehet
megállapítani.
(3) A települési gyógyszertámogatást a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha
a) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át nem haladja meg, és
b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó számlával igazolt kiadásai meghaladják
a legkisebb öregségi nyugdíj 25%-át,
c) szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadások
szükségességét.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.
(5) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás maximális összege 12
000 Ft.
(6) A kérelmező szociális biztonsága érdekében különös méltányossági jogkörben a (5)
bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összeg is megállapítható a jogosult részére.
(7) A települési gyógyszertámogatást egy éven belül legfeljebb két alkalommal lehet megállapítani.
(8) A települési gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező
a) lakcíme, tartózkodási helye megváltozik, és az új lakcím/tartózkodási hely nem
Magyarbánhegyes településen van,
b) alanyi vagy normatív közgyógyellátásra szerez jogosultságot,
c) elhunyt.
7. Települési létfenntartási támogatás
10. §
(1) Települési létfenntartási támogatásban kell részesíteni azt a személyt, aki létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzd.
(2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való
rászorultságát.
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(3) Az egy alkalommal megállapított települési létfenntartási támogatás maximális összege 30 000
Ft.
(4) A kérelmező szociális biztonsága érdekében különös méltányossági jogkörben a (3)
bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összeg is megállapítható a jogosult részére.
8. Települési temetési támogatás
11. §
(1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, aki a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező
létfenntartását akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg.
(3) A települési temetési támogatás iránti kérelem irányulhat
a) a temetési költségek megelőlegezésére, vagy
b) a temetési költségek utólagos megtérítésére.
(4) A támogatás összegét kérelmenként - a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
összegének 10-100%-ig terjedő összegben - kell megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb
temetési költség 150 000 Ft.
(5) Nem állapítható meg a települési temetési támogatás, ha az elhunyt személy és a kérelmező
között tartási-, életjáradéki vagy öröklési szerződés volt, illetve az elhunyt eltemettetéséről
köztemetés vagy szociális temetés keretében gondoskodtak.
(6) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés b) pontja esetében csatolnia kell a temetési
kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.
9. Beiskolázási támogatás
12. §
(1) Magyarbánhegyes Község Képviselő-testülete egyszeri beiskolázási támogatásban részesíti
azokat a magyarbánhegyesi állandó lakóhellyel rendelkező szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek
gyermeke
a) óvodás,
b) általános iskolai tanuló,
c) nappali tagozatos középiskolás tanuló,
d) felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozatos hallgató, aki első alap, vagy mester illetve
első szakképzését szerzi meg,
és akik családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj
összegének 450%-át, továbbá tárgyévben nem részesültek és nem részesülnek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 20/A. § szerinti pénzbeli ellátásban, valamint Bursa
Hungarica ösztöndíj támogatásban.
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(2) A beiskolázási támogatás mértéke gyermekenként:
a) óvodások esetén: 5 000 Ft,
b) általános iskolások, középiskolások, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói esetén: 8 000
Ft.
(3) A beiskolázási támogatás átutalással kerül kifizetésre, melynek feltétele az iskolalátogatási
igazolás benyújtása.
10. Időskorú személyek települési támogatása
13. §
(1) Az időskorú személyek települési támogatására minden magyarbánhegyesi állandó lakóhellyel
rendelkező időskorú személy - kivéve, aki más településen rendelkezik tartózkodási hellyel jogosult jelen rendeletben rögzített eljárásrend mellett.
(2) Az időskorú személyek települési támogatása keretében minden magyarbánhegyesi idős személy
5 000 Ft, egy összegben folyósított, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatásra a magyarbánhegyesi állandó lakóhellyel
rendelkező személy 65. életévének betöltését követően, kérelemre, naptári évenként egy
alkalommal jogosult.
(4) A kérelmet a 65. életév betöltését követően tárgyév szeptember 1. napjától lehet előterjeszteni
tárgyév szeptember 30. napjáig. Amennyiben a jogosult a 65. életévét szeptember 30. napja után
tölti be, akkor tárgyév december 31. napjáig nyújtható be a kérelem.
(5) A támogatás az Idősek Világnapja alkalmából tárgyév október 15. napjáig kerül folyósításra,
amennyiben a kérelem tárgyév szeptember 30. napja után kerül előterjesztésre, akkor a kérelem
benyújtását követő 15 napon belül.
(6) A támogatás kifizetése a jogosult részére vezetett pénzintézetnél vezetett számlára utalással vagy
amennyiben a kérelmező bankszámlával nem rendelkezik, házipénztárból történik.
14. §
A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő ellátásokat
nyújtja:
a) köztemetés,
b) szociális tüzifa (külön rendelet alapján)
11. Köztemetés
15. §
(1) Az Szt. 48. §-ában szabályozottak szerint a polgármester önkormányzati hatáskörben
gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
(2) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb
összegben megállapítani.
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(3) A települési önkormányzat különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés a) és b)
pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:
a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy
családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át,
b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy
családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 130 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át, és az érintett személy vagyonnal nem
rendelkezik.
III. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások
16. §
(1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében
a) szociális étkeztetés,
b) a családsegítés,
c) a házi segítségnyújtás,
d) nappali ellátások
szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő,
illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
(3) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmeket a Magyarbánhegyesi Humán Szolgáltató
Központhoz kell benyújtani, amely azokat az intézményvezetőhöz továbbítja. A kérelmekről az
intézményvezető dönt.
(4) A szolgáltatást nyújtó intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani
a) ha azzal meg lehet előzni az érintett személy életveszélyes állapotba kerülését, vagy
b) az ellátást az (1) bekezdés a), b) és d) pontja esetében rendkívüli időjárási helyzet indokolja.
(5) Külön eljárás keretében akkor lehet ellátást nyújtani, ha az ellátást az érintettnek
megállapították, de annak igénybevételével felhagyott, majd az ellátás megállapítását követő 2
hónapon belül ismét kéri az ellátást és közben az ellátás nyújtásának feltételei továbbra is
fennállnak.
(6) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás megszűnik:
a) a jogosulatlan igénybevétel esetén, vagy
b) amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond.
(7) Az Szt.-ben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy az Szt. és e rendelet
megsértésével nyújtott szociális alapszolgáltatást a (4) bekezdés a) pontja szerint meg kell szüntetni,
továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az intézményi
térítési díj teljes összegének megfizetésére. Az ellátás megszüntetését és az esetleges megtérítési
kötelezettséget határozatba kell foglalni.
17. §
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A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az Szt. 92. § (2)
bekezdés f) pontja alapján az 1. melléklet szerint állapítja meg.
12. Szociális étkeztetés
18. §
(1) A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeknek.
(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy
a) a kora miatt, ha egyedül élő és betöltötte 65 életévét,
b) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett
nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
c) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények
alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a
napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
d) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos
igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg
étkeztetést, vagy
e) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az
önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya
veszélyezteti a hajléktalan életét.
(3) Aki az (1) bekezdés alapján jogosult az étkeztetés igénybevételére és jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-ának megfelelő összeget, a
szolgáltatást az 1. számú mellékletben megállapított térítési díj megfizetése nélkül, ingyenesen
veheti igénybe.
19. §
(1) Az önkormányzat az étkeztetési szolgáltatást a Napközi Konyha és Étterem nevű, 5667
Magyarbánhegyes, Kossuth u. 68. alatt található intézmény közreműködésével nyújtja.
(2) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott
a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel elvitelét –
vagy
b) intézményből az étel házhozszállításával
biztosítja.
(3) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell
rendelkezni.
13. Házi segítségnyújtás
20. §
Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot Humán Szolgáltató Központ Magyarbánhegyes
intézményi háttérrel látja el.
14. Nappali ellátás
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21. §
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket
betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére,
továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Az önkormányzat a
feladatot a Humán Szolgáltató Központ Magyarbánhegyes intézményi háttérrel látja el.
15. Idősek klubja
22. §
Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására csak részben
képes időskorúak, illetve 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek
napközbeni gondozását látja el.
16. Fogyatékosok nappali ellátása
23. §
A község közigazgatási területén élő, elsősorban nagykorú fogyatékos személyek részére biztosít
ellátást.
17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása
24. §
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi
állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, maguk ellátására részben képes,
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
krízis helyzetben lévő személyek és hozzátartozói részére biztosít ellátást.
25. §
Hatályát veszti a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.26.)
önkormányzati rendelet.
26. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 25. § 2021. szeptember 29-én lép hatályba.
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1. melléklet
A 11/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete a térítési díjakról

I. Szociális étkeztetés
- egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség napi: 778,- Ft/adag/nap
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás: 65.360,- Ft/év 260,- Ft/adag/nap
- számított intézményi térítési díj 518,- Ft/adag/nap
- a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj
o helyben fogyasztással 440,- Ft/adag/nap
o kiszállítással 440,- Ft/adag/nap + 20 Ft
II. Házi segítségnyújtás
- egy ellátási órára eső szolgáltatási önköltség: 209,- Ft/óra
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás:
o szociális segítés 25.000,- Ft/év
o személyi gondozás 330.000,- Ft/év 153,- Ft/óra
- számított intézményi térítési díj 56,- Ft/óra
- a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 0,- Ft/óra
III. Nappali ellátás
III./a) Idősek nappali ellátása
- egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 784,- Ft/nap
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás: 541,- Ft/nap
o időskorúak nappali intézményi ellátása 190.000,- Ft/fő/
o foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak
nappali intézményi ellátása 114.000 Ft/fő/év
- számított intézményi térítési díj 243,- Ft/nap
- a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 0,- Ft/nap
III./b) Fogyatékosok személyek nappali ellátása
- egy ellátottra jutó költség: 1.982,- Ft/nap
11

- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás: 1.647,- Ft/nap
o fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 689.000,- Ft/fő/
o foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek
nappali intézményi ellátása 413.400 Ft/fő/év
- számított intézményi térítési díj 335,- Ft/nap
- a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 0,- Ft/nap
III./c) Fogyatékosok személyek nappali ellátása étkezéssel
- egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 2.760,- Ft/nap
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás: 1.907,- Ft/nap
o fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 754.360,- Ft/fő/
o foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek
nappali intézményi ellátása 478.760 Ft/fő/év
- számított intézményi térítési díj 853,- Ft/nap
- a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 440,- Ft/adag/nap
III./d) Pszichiátriai betegek nappali ellátása
- egy ellátottra jutó költség: 1.213,- Ft/nap
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás: 1.001,-- Ft/nap
o pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 359.000,- Ft/fő/
o foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak
nappali intézményi ellátása 215.400 Ft/fő/év
- számított intézményi térítési díj 212,- Ft/nap
- a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 0,- Ft/nap
III./e) Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkezéssel
- egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 1.991,- Ft/nap
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás: 1.261,- Ft/nap
o pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 424.360,- Ft/fő/
o foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak
nappali intézményi ellátása 280.760 Ft/fő/év
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- számított intézményi térítési díj 730,- Ft/nap
- a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 440,- Ft/adag/nap
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2. melléklet
KÉRELEM

Időskorúak települési támogatásának megállapításához
Kérelmező adatai:
Kérelmező neve: ……………………………….
Születési név: …………………………………...
Kérelmező születési helye: …… ……………… idő: ………. év ……….. hónap ……..nap
Anyja születési neve: …………………………………………………..
Kérelmező TAJ száma: ………………………………………………...
Kérelmező lakcíme: …………………………………………………….
Fentiek alapján kérem a magyarbánhegyesi időskorú személyek települési támogatásának
megállapítását.
Kérem, hogy az egyszeri pénzbeli támogatást
□ nem rendelkezem bankszámlával, ezért házipénztárból
□ bankszámlára történő utalással: ……………………………………………….(számlaszám)
szíveskedjenek kifizetni.
Magyarbánhegyes, ………. év ……….. hónap ……. nap
………………………………………
kérelmező aláírása
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Általános indokolás
A korábbi rendelet aktualizálása.
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