Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, továbbá a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában és a 132. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt:
a) a 10. § (2) bekezdés szerinti települési támogatás iránti kérelmekről
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző
személy részére adható települési támogatás iránti kérelmekről (a továbbiakban: ápolási
támogatás)”
2. § A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 3. § (4) Szociális alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem - az (5) bekezdésben foglalt
kivétellel – a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjénél is benyújtható.”
3. § A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (1) A pénzbeni és természetbeni támogatásról a Polgármesteri Hivatal, a szociális
alapszolgáltatásokról a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője az Sztv-ben
foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.”
4. § A rendelet 8. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § A pénzbeli ellátások felhasználását a jegyző felkérése alapján a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata munkatársai ellenőrzik. Az ellenőrzés
eredményéről 8 napon belül írásban számolnak be a jegyzőnek.”
5. § A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (2) A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben települési támogatásban
részesítheti azt a személyt, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetében 180%-át, feltéve,
hogy a kérelmezőnek vagy vele egy háztartásban élő családtagjának nincs vagyona.”
6. § A rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (6) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtást végző szakemberei szükség
szerint ellenőrzik, hogy az ápolást végző személy kötelezettségét teljesíti-e.”
7. § A rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § (2) b) az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott alapszolgáltatásokat a Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítja.”

8. § A rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (2) a) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központnál igénybe vehető étkezéssel, helyben
fogyasztással vagy elvitellel, valamint”
9. § A rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (5) Pszichiátriai beteg a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központban abban az esetben veheti
igénybe helyben fogyasztással az étkeztetést, ha állapota alkalmas a közösségi életre.”
10. § A rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. § (3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság valamint az Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság elnökei
vállalkozásban működtetett bentlakásos szociális intézmény vezetője
Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Szervezetének vezetője
Vakok -és Gyengénlátók Mezőhegyesi Szervezetének vezetője
Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője.”
11. § A rendelet 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22. § (1) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője a jogosult illetve
hozzátartozója kezdeményezésére a 16. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott
szolgáltatást megszünteti.
(2) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője az alapszolgáltatást megszünteti
abban az esetben, ha:
a) az étkeztetésért illetve a házi segítségnyújtásért megállapított személyi térítési díjat a
díjfizetésre kötelezett személy felszólítás ellenére sem fizeti meg,
b) a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője az ellátás megszüntetéséről,
valamit a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve
hozzátartozóját.”
12. § A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
13. § A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
14. § A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
15. § Ez a rendelet 2020. március 1.-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Mezőhegyes, 2020. február hó
Pap István Tibor
polgármester
Kihirdetve: 2020. február 27.

Szentmihályi Ferenc

Szentmihályi Ferenc
jegyző

1. számú melléklet a 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
5. számú melléklete
Étkeztetés intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének az ellátotti létszámra jutó napi összegét.

Alapszolgáltatási Központ

1. Étkeztetés
2. Kiszállítási díj

Ellátási
napok
száma
251
251

Ellátottak
száma
(fő)
68
68

Intézményi térítási díj alapja
1 ellátottra
1 ellátottra jutó
jutó működési
támogatás
kiadás (Ft)
(Ft)
1 059
249
109
-

1 ellátási napra
jutó különbözet
(Ft)
810
109

Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
ÉTKEZTETÉS
ÖNKÖLTSÉGE
2019. évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2019.évi központi támogatás
1 ellátási napra jutó különbözet

Összeg
(Ft)
18 074 899
1 877 229
359 540
15 838 130
3 942 268

Ellátási napok
száma
251

KISZÁLLÍTÁS
ÖNKÖLTSÉGE
2019. évi működési kiadás
1 ellátási napra jutó különbözet

Összeg
(Ft)
1 729 826

Ellátási napok
száma
251

251

1 napra jutó
összeg (Ft)
72 012

15 706

1 napra jutó
összeg (Ft)
6 892

Ellátottak száma
(Fő)
68

63

Ellátottak száma
(Fő)
63

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
1 059

249
810

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
109
109

1 ebéd
térítési díja
(Ft/ebéd)
460
60

2. számú melléklet a 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
6. számú melléklete

Házi szociális gondozás intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének egy gondozási
órára jutó összegét.
Intézményi térítási díj alapja
Alapszolgáltatási Központ
Ellátási
Ellátottak
1 órára jutó
1 órára jutó
1 órára jutó
Intézményi
napok
száma
működési
támogatás
különbözet
térítési
száma
(fő)
kiadás (Ft)
(Ft)
(Ft)
díj (F/óra)
1. Házi segítségnyújtás
251
26
6 364
3 432
113
Az intézményi térítési díj mentes az általános forgalmi adó alól!

2019.évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2019.évi központi támogatás

Összeg
Ellátási napok
(Ft)
száma
12 779 682
251
10 703 263
2 047 209
29 210
6 891 744
251
1 órára jutó különbözet

1 órára jutó
összeg (Ft)
6 364

3 432

Ellátottak száma
(Fő)
26

26

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
245

132
113

3. számú melléklet a 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
7. számú melléklete
Nappali ellátás intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének az ellátotti létszámra jutó napi összegét.

Alapszolgáltatási Központ

1.

Nappali szociális ellátás

Intézményi térítási díj alapja
Ellátási
Ellátottak
napok
száma
száma
(fő)
251
26

1 ellátottra
1 ellátottra jutó
jutó működési
támogatás
kiadás (Ft)
(Ft)
2 837
599

1 ellátási napra
jutó különbözet
(Ft)
2 238

Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót nem
tartalmazza.
Összeg
2019. évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2019. évi központi támogatás
1 ellátási napra jutó különbözet

(Ft)
18 513 830
9 622 442
1 850 662
7 040 726
3 909 246

Ellátási napok
száma

1 napra jutó

251

összeg (Ft)
73 760

251

15 575

Ellátottak
száma
(Fő)

1 ellátottra jutó

26

26

összeg (Ft)
2 837

599
2 238

Intézményi
térítési
díj (Ft/nap)
120

