Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2011. (III. 23.) önkormányzati rendelete
A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról
(egységes szerkezetbe foglalva: 2013. július 1.)
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, 25. § (3) bekezdés, 26. § kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdése feladatkörében eljárva, a Révfülöpi
Szociális Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodásában meghatározottakra tekintettel a
következőket rendeli el.
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy meghatározza a Révfülöpi Szociális Alapszolgáltató Társulás
(továbbiakban: Társulás) által biztosított szociális ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság
feltételeit, az igénybevételük módját és a fizetendő térítési díjat.
A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Társulás működési területén állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ezen területen élő magyar állampolgárokra,
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által menekültként
elismert személyekre és ezen személyek gyermekeire.
(2)A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre is.
Eljárási rendelkezések, hatáskörök gyakorlása
3.§ A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a Szt., valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.)
SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993.
(II.17.)Korm. rendelet előírásait az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
4.§(1)A szociális szolgáltatás, alapszolgáltatás esetében az étkeztetés, házi segítségnyújtás
biztosítására történő felvétel, a családsegítésre irányuló kérelmek elbírálása a Révfülöpi Szociális
Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata (továbbiakban:Szolgálat) Vezetőjének hatáskörébe
tartozik.
(2) A Szolgálat vezetője a kérelem kedvező elbírálását követően az étkezés és a házi segítségnyújtás
szociális ellátás esetén az Szt. 94/C.§ (3) bekezdés szerinti tartalommal megállapodást köt.
(3) A szociális ellátások igénybevételével kapcsolatos problémák, szolgáltatási hiányok, az
ellátottakkal való bánásmód sérelmezése esetén a Szolgálat Vezetőjéhez lehet fordulni írásos
panasszal. Amennyiben a Szolgálat Vezetője 15 napon belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem
ért egyet az intézkedéssel, 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.

5.§ (1) A kérelem benyújtható
a) szolgálat vezetője,
b) szociális gondozó,
c) falugondnok,
d) polgármesteri hivatal szociális ügyintézője részére.
(2) Az étkezés és házi segítségnyújtás iránti kérelmek az év folyamán bármikor benyújthatók.
(3) A 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (2) bekezdésében szabályozottakon túl, az étkezés iránti
kérelem előterjesztésekor is mellékelni kell a házi- kezelőorvos egészségi állapotra vonatkozó
igazolását.
(4) Az étkezés igénylése esetén a kérelem benyújtásakor az Szt. 116.§ (1) bekezdésére figyelemmel a
9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 3.§ (3) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatot is be kell nyújtani.
(5) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj mértékét a Szolgálat vezetője állapítja meg e
rendeletben meghatározott jövedelemhatárok figyelembe vételével.
6.§ (1) Ügyintézési határidőt szociális ellátás iránti kérelem esetén a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 33.§ (1) bekezdés szabályozza .
(2) A kérelmező köteles együttműködni a Szolgálattal a szociális helyzetének feltárásában.
(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak az Szt. 10. § (2),(3) bekezdés.
(4) Az 5. § (1) bekezdése iránti kérelmekhez csatolni kell a jövedelemről, a jövedelemszámításnál
irányadó időszak szerinti bizonyítékokat és nyilatkozatokat:
a) Munkaviszonyban állók a munkáltató által kiállított kereseti igazolást, nyugdíjban,
nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási
segélyben, gyermeknevelési támogatásban, munkanélküli járadékban, álláskeresési
járadékban, álláskeresési-segélyben, álláskeresést ösztönző juttatásban, családi pótlékban,
tartásdíjban részesülők a kiutalást bizonyító feladóvevényt csatolják, a jogosultságot
megállapító határozatot bemutatják.
b) Vállalkozók az állami adóhatóság igazolását csatolják, vagy személyes nyilatkozatot
mellékelnek.
c) Egyéb forrásból származó jövedelem esetén – különösen ingatlan-, üdülő-, lakás hasznosítása,
alkalmi munka – személyes nyilatkozatot mellékelnek.
(5) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból
vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a
hatáskör gyakorlója megkéri az állami adóhatóság igazolását.
(6) A megállapított ellátásokat kétévente felül kell vizsgálni, a térítési díjak felülvizsgálata
tekintetében az Szt. 115.§ (6) bekezdés alapján kell eljárni.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes.
7.§ Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási
eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a Szolgálat Vezetője a
megállapítást követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat valódiságát.
8.§ A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a
tartalmazza.
9.§ A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt. 18. – 24. §-a szerinti illeti
meg az igénylőket. Az érintett kérelmére indult eljárásban, a személyes adatainak tekintetében, a
személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény 3.§ (5) bekezdése alapján kell eljárni.

II. Fejezet
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
10.§ (1) A Szolgálat az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés.
11.§ (1) Szociális rászorultnak kell tekinteni
a)korára tekintettel azt a kérelmezőt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte,
b)egészségi állapota, tartós betegsége, fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége
miatt átmenetileg vagy tartósan gondozásra, ápolásra szorul,
c)hajléktalan.
Étkeztetés
12. § (1) A szociálisan rászoruló részére a Szt. 62. §-ában foglaltak figyelembe vételével kell az
étkezést biztosítani. A szociális étkezés településenként eltérő főzőhelyről történő beszerzéssel
biztosított, melyet e rendelet 1. függeléke határoz meg.
(2) Az étkeztetés igénybevétele történhet az ebéd elvitelével, vagy annak házhoz kiszállításával.
(3) Az ebéd elvitellel történő igénybevétele Kővágóörs, Köveskál, Révfülöp településeken biztosított.
(4) Az ebédet annak a rászorulónak is biztosítani kell, aki kora vagy egészségi állapota miatt önmaga
elszállítani nem tudja, ebben az esetben az ebéd házhoz szállítása településenként eltérő módon
történik. A településenkénti szállítás módját e rendelet 2. függeléke határozza meg.
13.§ (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, mely intézmény térítési díjat településenként e
rendelet 1. melléklete határoz meg.
(2) A településenként meghatározott intézményi térítési díjból kedvezmény adható, melyet
településenként e rendelet 2. melléklete határoz meg.
(3) Az ebéd valamennyi igénybe vevő részére ételhordó edényben kerül kiszállításra, csereéthordó
biztosításával.
(4) Az ebéd kiszállítása Kővágóörs, Kékkút, Mindszentkálla, Köveskál, Balatonhenye és
Szentbékkálla településeken térítésmentes.
(5) Révfülöp településen az ebéd házhoz kiszállítással is igényelhető. A kiszállítás díját ezen
igénybevételi körben a szolgáltatási önköltség tartalmazza, melyet az 1. melléklet határoz meg.
Házi segítségnyújtás
14.§ (1) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik a Szolgálat azokról a személyekről, akik e
rendelet 11. §-a alapján szociálisan rászorultak, otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek, vagy csak segítséggel képesek és róluk nem gondoskodnak. E személyek saját lakásán
történő gondozását hivatásos, főállású szociális gondozók közreműködésével biztosítja a Szolgálat az
Szt. 63.§-ban foglaltak értelmében.
(2) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása során az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 25.§-27.§-ában
foglaltak az irányadók.
(3) A házi segítségnyújtás során szükségessé váló szakápolási feladatok esetén, a Szolgálat vezetője
kezdeményezi a házi- kezelőorvosnál az otthonápolási szolgáltatás keretében történő ellátást.
(4) A házi segítségnyújtásért térítési díjat fizetni nem kell.

Családsegítés
15.§ (1) A családsegítő szolgálat keretében, térítésmentesen általános segítő szolgáltatást nyújt az Szt.
64. §-ában meghatározott egyének, családok, valamint közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez,
továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
(2) A családsegítő szolgálat e rendelet 3.§-ában foglalt jogszabályok, valamint a Társulás
településeinek önkormányzati rendeleteiben foglaltak alapján látja el feladatát.
III. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16.§ A rendelet alkalmazásában a fogalmak tartalmára vonatkozóan az Szt. 4.§-ában foglaltak az
irányadók.
17.§ (1) E rendelet 2011. április 1-én lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A kihirdetett, kiadmányozott rendelet társult települések részére történő haladéktalan
megküldéséről a jegyző gondoskodik.

Miklós Tamás
polgármester

Hamarné Szöllősy Emília
jegyző helyett

Tóthné Titz Éva
főtanácsos
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2011. március 22.
Hamarné Szöllősy Emília
jegyző helyett
Tóthné Titz Éva
főtanácsos

Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva hatályos: 2013. július 1-től.

dr. Szabó Tímea
jegyző

1. melléklet1
a 4/2011.(III.23.) önkormányzati rendelethez
A szociális étkeztetésben részesülők intézményi térítési díja településenként
2013. július 1-től

Települések

A
Szolgáltatási
önköltség
(Ft)
(ÁFÁ-val)
Kiszállítás nélkül
680
Kiszállítással
740

B
Normatíva
(Ft)

240

C
Intézményi térítési
díj
(Ft/ellátási nap)
(A-B)
(ÁFÁ-val)
Kiszállítás nélkül
440
Kiszállítással
500

1.

Révfülöp

2.

Kővágóörs

680

240

440

3.

Kékkút

640

240

400

4.

Mindszentkálla

650

240

410

5.

Köveskál

680

240

440

6.

Balatonhenye

680

240

440

7.

Szentbékkálla

650

240

410

A térítési díjak a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák.

1

Módosította az 13/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2013. július 1-től.

2. melléklet1
a 4/2011.(III.23.) önkormányzati rendelethez

A térítési díjból településenként adott kedvezmények

sorszám

1.

2.

3.

B

C

Település

Jövedelem határok a
mindenkori öregségi
nyugdíj %-ában

Kedvezmény az
intézményi
térítési díjból
%

Révfülöp

Kővágóörs

Kékkút

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 200%-ig

40%

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 200%-tól

0,%

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 220%-ig

30%

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 220%-300%-ig

20%

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 300%-tól

0%

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 200%-ig

50%

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 200%-tól

0%

4.

Mindszentkálla

------------

0%

5.

Köveskál

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 200%-ig

25%

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 200%-tól

0%

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 200%-tól

55%

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 150-300%

25%

A
mindenkori
öregségi
nyugdíj min. 300%-tól

0%

-------------

0%

6.

7.

1

A

Balatonhenye

Szentbékkálla

Módosította a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2013. április 1-től.

1. függelék
a 4/2011. (III.23.) önkormányzati rendelethez

1. A szociális étkezés biztosítása vásárolt ebéddel történik Kővágóörs, Kékkút,
Mindszentkálla, Köveskál, Szentbékkálla és Balatonhenye településeken.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kővágóörs: Káli Ház Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. Konyhájáról
Kékkút: Simon Cook Kft. Konyhájáról
Mindszentkálla: Deeksha – Kól Hungary Kft. Konyhájáról
Köveskál: Káli Gast Kft. Konyhájáról
Szentbékkálla: Deeksha – Kól Hungary Kft. Konyhájáról
Balatonhenye: Káli Gast Kft. Konyhájáról
Révfülöpön az Önkormányzat konyhájáról történik az étkeztetés.

2. függelék
a 4/2011. (III.23.) önkormányzati rendelethez

A szociális étkeztetés lebonyolítása/kiszállítása az alábbiak szerint történik a Szociális
Szolgálat településein:
1./ Révfülöp településen az egészségi állapotuk és/vagy szociális körülményeik alapján arra
jogosultak részére a Szociális Szolgálat gépkocsijával, illetve elvitellel történik az
önkormányzat konyhájáról.
2./ Kővágóörs településen a Káli Ház Vendéglátó és Kereskedelmi Kft szolgáltató a szociális
étkezők lakására szállítja.
3./ Kékkúton a Simon Cook Kft szolgáltató kiszállítja a volt idősek klubjába, ahonnan az
étkezők elviszik.
4./ Mindszentkállán és Szentbékkállán a Deeksha-Kól Kft szolgáltató a szociális étkezők
lakására szállítja az ebédet.
5./ Köveskálon és Balatonhenyén a falugondnoki szolgálat közreműködésével történik a
szociális étkeztetés lebonyolítása.

