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9/2021.(ll1.31.) önkormányzati r e n d e l e t e
a szociális intézményekben fizetendő térítésidíjak megáIlapításáról szóló
U2006.(1.27.) rendelete módosításáról
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Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képvisetölestülete a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi CXXVlll, törvény 46. § (4) bekezdésében
kapott hatáskörében eljárua, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 27/2021.(1.29,) Korm.
rendeletre, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 1993. évi llt.
tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások téfitésidíjáról szóló 29/1993.(11.17.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a
szociális intézményekben fizetendő téitésidíjak megállapításáról szóló %2006.(1,27.) önkormányzati
rendelte módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

í.§
A szociális intézményekbenfizetendö térítésidíjak megállapításáról szóló a2006.

(1,27.)

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1,§ a./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,a./

önkormányzati

szociális alapellátási formák közül:
- az étkeztetésért,
- a házi segítségnyújtásért,
- az idöskorúak nappaliellátásáért (idósek klubja),
- közösségiellátás
- pszichiátriai
- szenvedélybeteg,

-

támogató szolgálat,
fogyatékos személyek nappali ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása,

szenvedélybetegeknappali ellátása"

2.§

A Rendelet 2.§ -a helyébe az alábbirendelkezés lép:
,,Az étkeztetés,valamint az időskorúak nappali ellátásának igénybevételéreirányuló kéretmet a Városi

ldÖsek Otthona vezetőjének kell beny(ljtani, aki dönt

fizete ndö személyi térítésidíj mértékéröl.

az

ettátás megáttapításáról

és az

ellátásért

A..házi segítségnyújtás,a közösségi ellátás, a támogató szolgálat, fogyatékos személyek nappali
ellátása, a pszichiátriai betegek nappaliellátása, valamint a szenvedétybetegek nappati eltátása esétén
az igénybevételre irányuló kérelmet a Balassagyarmati KistérségTöbbcélú Társuiása áttal fenntartott
intézményhezkell beny(tjtani. Ezen intézmény vezetöje dönt az etlátás megáltapításárólés az etlátásért
fizetendö sze mélyi térítésidíj mé ftékéről. "

3.§

A

Rendelet mellékleténekl. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

díja nettó 598 Ftlnap/fő, metybőt a szállíásí köttség nettó
,1.) A szociális étkezésintézményitérítési
110 Filnap/háztaftás. Az egy háztartásban élő személyeknek történö kiszállításkor csak egy s2átrtasi
d íjat l e h

et fel szá míta n i.

Az önkormányzat az ellátást igénybe vevő, alacsony jövedelemmel rendelkezök részére,az intézményi
téfitésidíj bruttó összegéből kedvezményt biztosít, az alábbiak szerint:

a

45.000,- FUfö/hó összegef meg nem haladó jövedelemmel rendelkezö ellátottak
kedvez m é nye 3 4 5, -Ft/n a plfő
b.) a 45.001 - 60,000,- Ft/fő/hó,közötti jövedelemmel rendelkezö ellátottak kedvezménye: 255,-

a.)

FUnap/fő
60.001
FUnap/fő
d,) a 75.001
FUnap/fő

c.) a

-

75.000,- Ft /fő/hó közöfti

-

90.000,- FUfő/hó közöftijövedelemmel

jövedelemmel rendelkezö ellátoftak kedvezménye: 215,rendelkező ellátottak kedvezménye: 185,-

Az ellátott esetén az egyedüléló, illetve az egy háztartásban élö személyek meghatározására az Sztv,
és a Kormányrendelet irányadó rendelkezései alkalmazandók."
4.§
1.)

A Rendelet mellékleténekl. pontja,

a következő 9,) ponttal egészül ki:

9.) Fogyatékos személyek nappali ellátásának térítésidíja

a) lntézményiétkezésigénybevételével:
b) lntézményiétkezésnélkül:
2.)

A Rendelet mellékleténekl, pontja a következö
10.)

900.- FUnap

100.- Filnap

10.) ponttalegészül ki:

Pszichiátriai betegek nappali ellátásának térítésidíja

a) lntézményiétkezésigénybevételével:
b) lntézményiétkezésnélkül:
3.)

900.- Filnap
100.- FUnap

A Rendelet mellékleténekl, pontja a következő 11.) ponttal egészül ki:
11.) Szenvedélybetegek nappali ellátásának

téríésidíja

a) lntézményiétkezésigénybevételével:
b) lntézményiétkezésnélkül:

900.- FUnap
100.- Ft/nap
5.§

2021. április hó 02, napján hatályát veszti,

E rendelet 2021. április hó 01. napján lép
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Balassagyarmat, 2021, március hó 31. napján
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