Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete
a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
(egységes szerkezetben a 19/2014.(IX.11.), 13/2015.(III.26.), 14/2016.(III.31.), 44/2016.(XII.15.), 13/2017.(III.30.),
40/2017.(XII.14.), 9/2018.(III.29.), 13/2019.(III.28.) önkrományzati rendeletekkel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés b) pontja, a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (3)
bekezdésében, valamint a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási
Megállapodásában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása tagönkormányzatainak hozzájárulásával a
következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § 1
E rendelet hatálya a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban:
Társulás) által alapított és fenntartott Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (a
továbbiakban: Központ) szervezeti keretei között biztosított személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokra, azok igénybevételére, valamint térítési díjára terjed ki.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed
a) a Társulásban résztvevő helyi önkormányzatok közigazgatási területére, a Társulási
Megállapodásban, valamint a Központ alapító okiratában foglaltak szerint,
b) a Központ szervezeti keretei között biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat
igénybe vevőkre.
A személyes gondoskodás formái
3. §

2

A Társulás a Központ szervezeti keretei között az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat
biztosítja:
a) Szociális alapszolgáltatások:
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás,
ac) családsegítés,
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ad) támogató szolgáltatás,
af) közösségi ellátások, ezen belül: szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás,
ag) nappali ellátás, ezen belül: időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali
ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása.
b) Szociális szakosított ellátások:
ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás, ezen belül: hajléktalan személyek átmeneti
szállása, éjjeli menedékhely,
bb) ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás, ezen belül: idősek otthona,
bc) lakóotthoni ellátás, ezen belül: fogyatékos személyek ápoló, gondozó célú lakóotthona.
c) Gyermekjóléti alapellátások:
ca) család- és gyermekjóléti szolgálat,
cb) család- és gyermekjóléti központ,
cc) gyermekek napközbeni ellátása, ezen belül: bölcsőde,
cd) gyermekek átmeneti gondozása, ezen belül: gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona.
Az ellátások igénybevételének módja
4. §
A 3. §-ban meghatározott ellátások igénybevételének módját, szabályait a Gyvt., az Szt. vonatkozó
rendelkezései, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.
(XI.24.) SzCsM rendelet, a szolgáltatások szakmai programjai, valamint e rendelet egyes
rendelkezései tartalmazzák.
5. §
(1) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a
személyt, aki
a)3 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése
szerinti saját jogú nyugellátásban részesülő tartós beteg személy és az Szt. 45. § (1)
bekezdés a) vagy c) pontja szerinti települési támogatásra, vagy az Szt. 50. §-a szerinti
közgyógyellátásra jogosult,
b) az Sztv. 32/B § (1) bekezdése szerint időskorúak járadékában részesül,
c) 18. életévét betöltötte és
1.4 aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, és az alkalmi
foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb
keresőtevékenységet nem folytat, vagy
2.5
3
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3.6 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
alapján az állami foglalkoztatási szerv által álláskeresőként nyilvántartott személy, aki az
Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti települési támogatásra jogosult,
4.7 az Szt. 33. § (1) bekezdése alapján aktív korúak ellátásában és az Szt. 45. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti települési támogatásban részesülő személy,
5. fogyatékos személy,
6. a pszichiátriai beteg személy,
7. a szenvedélybeteg,
8. a hajléktalan személy.
(2)8 A saját jogú nyugellátás igazolására a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata vagy igazolása
szolgál.
(3)9 A megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodás igazolására a rehabilitációs
szakértői szervnek vagy jogelődjének a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy
az egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos határozata, szakhatósági
állásfoglalása vagy szakvéleménye, az állami foglalkoztatási szerv igazolása az álláskeresőként
történő nyilvántartásba vételről, az aktív korúak ellátására, az időskorúak járadékára, a
közgyógyellátásra, valamint az Szt. 45. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti települési
támogatásra való jogosultság igazolására a megállapító határozat, a megállapító hatóság által
kiállított hatósági bizonyítvány, folyószámla-kivonat, vagy fizetési utalvány szelvény szolgál.
(4)10 A fogyatékosságot a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, a pszichiátriai, illetve
szenvedélybetegséget pszichiáter, neurológus szakvéleménnyel, a rehabilitációs hatóság által
kiállított érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalással vagy szakvéleménnyel szükséges
igazolni.
(5) Az étkeztetést igénylő családi és szociális körülményeiről, illetve önellátó képességéről
szükség esetén a Központ környezettanulmányt készít. Az (1) bekezdésben foglaltaktól az
intézmény igazgatója környezettanulmány alapján eltérhet.
6. §11
(1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését
követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
(2) A bölcsődei elhelyezésre irányuló kérelem a Központban és az intézményben nyújtható be. A
kérelemről a bölcsőde vezetője dönt.
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(3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja,
hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
(4) A bölcsődei ellátás megszűnik
a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte,
b) az (1) bekezdés szerinti életkor elérésével.
Térítési díjra vonatkozó rendelkezések
7. §
(1)12A 3. §-ban meghatározott ellátások intézményi térítési díját és a kedvezményeket a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető
konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét
megelőzően írásban tájékoztatja.
(3) A kötelezett a Központ szervezeti keretein belül megszervezett és általa igénybe vett ellátásért a
személyi térítési díjat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – előre köteles megfizetni.
(4)13Abban az esetben, ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését,
illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül kérelmével a
Társulás Szociális Bizottságához fordulhat. A bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj
összegéről.
Záró rendelkezések
8. §
(1) Jelen rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 17/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Székyné dr. Sztrémi Melinda sk.
polgármester
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Dr. Gaál Zoltán sk.
jegyző
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1. melléklet 14
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja és a kedvezmények
2019. április 1-től

1. Házi segítségnyújtás
1.1. Személyi gondozás: 1.480 Ft/fő/óra
1.2. Szociális segítés:

1.000 Ft/fő/óra

1.3. Kedvezmények (személyi gondozás):
A
1.

B

Intézményi térítési díj 1.480 Ft/fő/óra

2.

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme

Kedvezmény mértéke

3.

42.750 Ft alatt

1.330 Ft/fő/óra

4.

42.751 Ft – 71.250 Ft

1.300 Ft/fő/óra

5.

71.251 Ft – 99.750 Ft

1.250 Ft/fő/óra

6.

99.751 Ft felett

1.175 Ft/fő/óra

7.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.

1.4. Kedvezmény (szociális segítés): 0 Ft

2. Étkeztetés
2.1. Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén
2.1.1. Az étkeztetés intézményi térítési díja:
790 Ft/fő/nap
2.1.2. Az étel igénybevétel helyére történő kiszállításának
intézményi térítési díja:

75 Ft/háztartás/nap

2.1.3. Kedvezmények:
A
1.
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B

Intézményi térítési díj 790 Ft/fő/nap

2.

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme

Kedvezmény mértéke

3.

28. 500 Ft alatt

640 Ft/fő/nap

4.

28.501 - 42.750 Ft

530 Ft/fő/nap

5.

42.751 Ft – 71.250 Ft

440 Ft/fő/nap
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6.

71.251 Ft – 99.750 Ft

330 Ft/fő/nap

7.

99.751 Ft felett

220 Ft/fő/nap

8.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

2.2. A feladatra társult tagönkormányzatok – kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város –
közigazgatási területén
2.2.1. Az étkeztetés intézményi térítési díja:
2.2.2. Az étel igénybevétel helyére történő kiszállításának
intézményi térítési díja:

825 Ft/fő/nap
75 Ft/háztartás/nap

2.2.3. Kedvezmények:
A
1.

B

Intézményi térítési díj 825 Ft/fő/nap

2.

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme

Kedvezmény mértéke

3.

28.500 Ft alatt

675 Ft/fő/nap

4.

28.501-42.750 Ft

545 Ft/fő/nap

5.

42.751 Ft – 71.250 Ft

445 Ft/fő/nap

6.

71.251 Ft – 99.750 Ft

325 Ft/fő/nap

7.

99.751 Ft felett

235 Ft/fő/nap

8.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

3. Nappali ellátást nyújtó intézmények
3.1. Idősek nappali ellátása
3.1.1. Napközbeni tartózkodás intézményi térítési díja:
3.1.1.1. A kedvezmény mértéke:

1.085 Ft/fő/nap
1.085 Ft/fő/nap

3.1.2. Napközbeni tartózkodás és ott étkezés intézményi térítési díja:
3.1.2.1. Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén:
1.085 Ft/fő/nap + 790 Ft/fő/nap = 1.875 Ft/fő/nap.
3.1.2.2. a feladatellátásra társult tagönkormányzatok – kivéve Salgótarján Megyei
Jogú Város - közigazgatási területén:
1.085 Ft/fő/nap + 825 Ft/fő/nap = 1.910 Ft/fő/nap.
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3.1.2.3. Kedvezmények Salgótarján közigazgatási területén
A
1.

B

Intézményi térítési díj 1.875 Ft/fő/nap

2.

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme

Kedvezmény mértéke

3.

28.500 Ft alatt

1.725 Ft/fő/nap

4.

28.501 – 42.750 Ft

1.615 Ft/fő/nap

5.

42.751 Ft – 71.250 Ft

1.525 Ft/fő/nap

6.

71.251 Ft – 99.750 Ft

1.415 Ft/fő/nap

7.

99.751 Ft felett

1.305 Ft/fő/nap

8.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

3.1.2.4. Kedvezmények a feladatellátásra társult tagönkormányzatok – kivéve
Salgótarján Megyei Jogú Város - közigazgatási területén:
A

B

Intézményi térítési díj 1.910 Ft/fő/nap
1.

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme

Kedvezmény mértéke

2.

28.500 Ft alatt

1.760 Ft/fő/nap

3.

28.501- 42.750 Ft

1.630 Ft/fő/nap

4.

42.751 Ft – 71.250 Ft

1.530 Ft/fő/nap

5.

71.251 Ft – 99.750 Ft

1.410 Ft/fő/nap

6.

99.751 Ft felett

1.320 Ft/fő/nap

7.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

3.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása
A

B

1.

Napközbeni tartózkodás intézményi térítési díja

2.805 Ft/fő/nap

2.

Az étkezés intézményi térítési díja felnőtt ellátottra

1.175 Ft/fő/nap

3.

Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevő felnőtt
ellátottra

3.980 Ft/fő/nap

4.

Az étkezés intézményi térítési díja gyermekkorú ellátottra

5.

Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevő
gyermekkorú ellátottra
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540 Ft/fő/nap
3.345 Ft/fő/nap

3.2.1. Kedvezmények:
3.2.1.1. Kedvezmények felnőttkorú ellátott esetében:
A

B

C

A szolgáltatást igénybe vevő
rendszeres havi jövedelme

Kedvezmény mértéke csak
napközbeni tartózkodás
igénybevétele esetén

Kedvezmény mértéke nappali
ellátás és étkezés
igénybevétele esetén

42.750 Ft alatt

2.625 Ft/fő/nap

3.500 Ft/fő/nap

42.751 Ft – 57.000 Ft

2.575 Ft/fő/nap

3.330 Ft/fő/nap

57.001 Ft fölött

2.475 Ft/fő/nap

3.250 Ft/fő/nap

A személyi térítési díj nem
haladhatja meg a szolgáltatást
igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének 15%-át.

A személyi térítési díj nem
haladhatja meg a szolgáltatást
igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének 30 %-át.

3.2.1.2. Kedvezmények gyermekkorú ellátott esetében:
A

B

A családban egy főre jutó
rendszeres havi jövedelem

C

Kedvezmény mértéke nappali Kedvezmény mértéke nappali
ellátás igénybevétele esetén
ellátás és étkezés
igénybevétele esetén

42.750 Ft alatt

2.625 Ft/fő/nap

2.865 Ft/fő/nap

42.751 Ft – 57.000 Ft

2.575 Ft/fő/nap

2.695 Ft/fő/nap

57.001 Ft fölött

2.475 Ft/fő/nap

2.615 Ft/fő/nap

A személyi térítési díj nem
A személyi térítési díj nem
haladhatja meg a szolgáltatást
haladhatja meg a szolgáltatást
igénybe vevő családjában egy főre igénybe vevő családjában egy főre
jutó rendszeres havi jövedelem
jutó rendszeres havi jövedelem
15 %-át.
30 %-át.

4. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
A

B

1.

Napi intézményi térítési díj

Havi intézményi térítési díj

2.

6.030 Ft/fő/nap

180.900 Ft/fő/hó

3.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének 80 %-át.
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5. Hajléktalan személyek átmeneti szállása
5.1. Női Átmeneti Szálló
A

B

1.

Napi intézményi térítési díj

Havi intézményi térítési díj

2.

2.505 Ft/fő/nap

75.150 Ft/fő/hó

5.1.1. Kedvezmények:
A

B

1.

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme

Kedvezmény mértéke

2.

28.500 Ft alatt

2.185 Ft/fő/nap

3.

28.501 Ft - 42.750 Ft

2.015 Ft/fő/nap

4.

42.751 Ft fölött

1.955 Ft/fő/nap

5.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének 60 %-át.

5.2. Férfi Átmeneti Szálló
A

B

1.

Napi intézményi térítési díj

Havi intézményi térítési díj

2.

1.880 Ft/fő/nap

56.400 Ft/fő/hó

5.2.1. Kedvezmények:
A

B

1.

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme

Kedvezmény mértéke

2.

28.500 Ft alatt

1.560 Ft/fő/nap

3.

28.501 Ft – 42.750 Ft

1.390 Ft/fő/nap

4.

42.751 Ft fölött

1.330 Ft/fő/nap

5.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének 60 %-át.

6. Támogató szolgáltatás
6.1. Intézményi térítési díj: 2.700 Ft/fő/óra, hasznos km díja: 360 Ft/fő/km.
6.2. Kedvezmények:
6.2.1. Óradíjból 2.700 Ft/fő/óra,
6.2.2. Hasznos km díjából: 360 Ft/fő/km.
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7. Tartós bentlakásos intézményi ellátás (Idősek Otthona, Cered)
A

B

1.

Napi intézményi térítési díj

Havi intézményi térítési díj

2.

5.945 Ft/fő/nap

178.350 Ft/fő/hó

A

B

Kedvezmény mértéke a napi intézményi térítési díjnál

Kedvezmény mértéke a havi
intézményi térítési díjnál

2.510 Ft/fő/nap

75.300 Ft/fő/hó

7.1. Kedvezmények:

1.
2.
3.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének 80 %-át.

8. Gyermekjóléti alapellátások
8.1. Gyermekek Átmeneti Otthona, Zabar
A
1.
2.

B

Napi intézményi
térítési díj
(étkezés nélkül)

Havi intézményi
térítési díj
(étkezés nélkül)

2.990 Ft/nap

89.700 Ft/hó

C

D

Napi intézményi
térítési díj
(étkezés
igénybevételével)

Havi intézményi
térítési díj
(étkezés
igénybevételével)

3.530 Ft/fő/nap

105.900 Ft/fő/hó

8.1.1. Kedvezmények:
A
1.

B
Gyermekek átmeneti otthona - Zabar

2.

Ellátott gyermekek száma

Az ellátásért fizetendő havi személyi
térítési díj a jövedelem %-a

3.

1 gyermek esetén

25 %

4.

2 gyermek esetén

30 %

5.

3 gyermek esetén

35 %

6.

4 gyermek esetén

45 %

7.

5 vagy több gyermek esetén

50 %

8.

A személyi térítési díj igénybe vevőnként nem haladhatja meg az egy főre jutó rendszeres havi
jövedelem 50%-át
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8.2. Családok Átmeneti Otthona, Etes

1.
2.

A

B

C

D

Napi intézményi
térítési díj
(étkezés nélkül)

Havi intézményi
térítési díj
(étkezés nélkül)

Napi intézményi
térítési díj
(étkezés
igénybevételével)

Havi intézményi
térítési díj
(étkezés
igénybevételével)

1.885 Ft/nap

56.550 Ft/hó

2.425 Ft/fő/nap

72.750 Ft/fő/hó

8.2.1. Kedvezmények:
A

B

1.
2.

C

Családok átmeneti otthona - Etes
Ellátott gyermekek száma

Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj a
jövedelem %-a

3.

1 szülővel

2 szülővel

4.

1 gyermek esetén

20 %

25 %

5.

2 gyermek esetén

25 %

30 %

6.

3 gyermek esetén

30 %

35 %

7.

4 gyermek esetén

35 %

40 %

8.

5 vagy több gyermek esetén

45 %

50 %

9.

A személyi térítési díj igénybe vevőnként nem haladhatja meg az egy főre jutó rendszeres havi
jövedelem 50%-át

9. Gyermekek napközbeni ellátása
9.1.
A

B

Szolgáltatás
1.
2.
3.

C

D

Gondozás intézményi Kedvezmény mértéke Étkeztetés intézményi
térítési díja
a gondozás intézményi
térítési díja
térítési díjából
910 Ft/fő/nap

Bölcsőde

710 Ft/fő/nap

540 Ft/fő/nap

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a gyermek családjában egy főre jutó rendszeres jövedelem 25%át, illetve 20%-át, ha a gyermek ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül.

9.2.
A

B

C

D

Szolgáltatás

Intézményi
térítési díj

Kedvezmény

Étkezés

2.

Időszakos gyermekfelügyelet

500 Ft/fő/óra

0 Ft

540 Ft/fő/nap

3.

Játszócsoport

500 Ft/fő/óra

0 Ft

-

1.
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2. melléklet 15

15

Hatályon kívül helyezte a 13/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 8. §-a 2015. április 1. napjától.
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