C S A N Á D P A L O T A
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2013. (VI.27.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló,
a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet
módosításáról

Záradék:
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Megalkotás napja: 2013. június 26.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított
feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelete
módosításáról a következőket rendeli:
1. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § /2/
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.”
2. §
A Rendelet 6. § /4/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„/4/ A személyi térítési díjat a személyes gondoskodási formáknál havonta
a) előre kell megfizetni:
aa) a székhelyen - kivéve a Nagylak és az Ambrózfalva község közigazgatási területén igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő díjat - ,
ab) a pitvarosi telephelyen,
b) utólag kell megfizetni:
ba) a Nagylak és az Ambrózfalva község közigazgatási területén,
bb) a csanádalberti,
bc) a nagyéri és
bd) a magyarcsanádi telephelyen
igénybe vett szolgáltatásokért.”
3. §
(1) A Rendelet 1/a számú mellékletének bevezető része első bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„mely létrejött egyrészről a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás által fenntartott Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működő „NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza
(Csanádpalota, Délibáb utca 2. szám), mint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a
továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény),”
(2) A Rendelet 1/a számú melléklete I. pontjának 1.) pontja első mondatának helyébe a
következő szöveg lép:
„1.) A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Csanádpalota, Délibáb utca 2. szám alatt a

személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást: átmeneti helyezést nyújtó
intézményt, „Naplemente” Idősek Gondozóházát működtet.”
(3) A Rendelet 1/a számú melléklete II. pontjának 8.) pontjában az ellátottjogi képviselő
elérhetősége szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az ellátottjogi képviselő neve: Bolyánné Szamosközi Gabriella
Elérhetősége:
Levélcím: 6600 Szentes, Kováts Károly u. 3.
Telefon: 20/489-9607
e-mail: szamosg@vipmail.hu”

4. §
(1) A Rendelet 1/b számú mellékletének bevezető része első bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„mely létrejött egyrészről a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás által fenntartott Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat (Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9.) keretében
………………………………………………… szám alatti székhelyen/telephelyen
működő ……………………………… nappali ellátást nyújtó intézmény (a továbbiakban:
ellátást nyújtó intézmény),”
(2) A Rendelet 1/b számú melléklete I. pontjának 1.) pontja első mondatának helyébe a
következő szöveg lép:
„1.) A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás …………………………………. szám alatt a
személyes gondoskodás keretébe tartozó nappali ellátást nyújtó intézményt működtet.”
(3) A Rendelet 1/b számú melléklete 12.) pontjában az ellátottjogi képviselő
elérhetőségével kapcsolatos szöveg helyébe a következő szöveg lép:
„Az ellátottjogi képviselő neve: Bolyánné Szamosközi Gabriella
Elérhetősége:
Levélcím: 6600 Szentes, Kováts Károly u. 3.
Telefon: 20/489-9607
e-mail: szamosg@vipmail.hu”

5. §
(1) A Rendelet 1/c számú mellékletének bevezető része első bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„mely létrejött egyrészről a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás által fenntartott Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ

és Gyermekjóléti Szolgálat (Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám) ,mint szociális
alapszolgáltatást nyújtó intézmény (a továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény),”
(2) A Rendelet 1/c számú melléklete I. pontjának 1.) pontja helyébe a következő szöveg
lép:
„1.) Az ellátást nyújtó intézmény a ………………………………………….. alatti
székhelyen/telephelyen étkeztetést biztosít.”
(3) A Rendelet 1/c melléklete II. pontjának 6.1.) pontja első mondatának helyébe a
következő szöveg lép:
„6.1. Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) az intézmény által biztosított étkeztetésért a
rendszeres havi jövedelme alapján havonta ………………….. Ft személyi térítési díjat
köteles fizetni.”
(4) A Rendelet 1/c számú melléklete 9.) pontjában az ellátottjogi képviselő elérhetőségével
kapcsolatos szöveg helyébe a következő szöveg lép:
„Az ellátottjogi képviselő neve: Bolyánné Szamosközi Gabriella
Elérhetősége:
Levélcím: 6600 Szentes, Kováts Károly u. 3.
Telefon: 20/489-9607
e-mail: szamosg@vipmail.hu”

6. §
(1) A Rendelet 1/d számú mellékletének bevezető része első bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
„mely létrejött egyrészről a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás által fenntartott Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat (Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám), mint szociális
alapszolgáltatást nyújtó intézmény (a továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény),”
(2) A Rendelet 1/d számú melléklete I. pontjának 1.) pontja helyébe a következő szöveg
lép:
„1.) A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás a Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám alatti
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretében
működteti a székhelyen/………………………………………. szám alatti telephelyen a
személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás alapszolgáltatást.”
(3) A Rendelet 1/d számú melléklete II. pontjának 6.1.) pontja első mondatának helyébe a
következő szöveg lép:

„6.1. Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) az intézmény által biztosított ellátáésrt a
rendszeres havi jövedelme alapján havonta ………………….. Ft személyi térítési díjat
köteles fizetni.”
(4) A Rendelet 1/d számú melléklete 10.) pontjában az ellátottjogi képviselő
elérhetőségével kapcsolatos szöveg helyébe a következő szöveg lép:
„Az ellátottjogi képviselő neve: Bolyánné Szamosközi Gabriella
Elérhetősége:
Levélcím: 6600 Szentes, Kováts Károly u. 3.
Telefon: 20/489-9607
e-mail: szamosg@vipmail.hu”

7. §
A Rendelet 2. számú melléklete a következő 6.) - 8.) ponttal egészül ki:
„6.) Ambrózfalva község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – helyben fogyasztással és saját elvitellel – :
Ebéd kiszállítással:
A fenti díjból a kiszállítási költség: 0,- Ft/adag
7.) Nagylak község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel – számított díj -:
Ebéd kiszállítással – számított díj -:
A fenti díjból a kiszállítási költség: 190,- Ft/adag
8.) Magyarcsanád község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel:
Ebéd kiszállítással:
A fenti díjból a kiszállítási költség: 60,- Ft/adag”

512,- Ft/adag
512,- Ft/adag

520,- Ft/adag
710,- Ft/adag

139,- Ft/adag
199,- Ft/adag

8. §
A Rendelet 4. számú melléklete a következő F.) - H.) ponttal egészül ki:
„F.) Ambrózfalva község területét ellátó ………………………
Gondozási óradíj:
díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján:

300,- Ft/óra

G.) Nagylak község területét ellátó ………………………
Gondozási óradíj:
számított díj:

370,- Ft/óra

H.) Magyarcsanád község területét ellátó ………………………
Gondozási óradíj:
175,- Ft/óra”
9. §
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Indokolás
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló,
a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet módosításáról szóló
17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
A rendelet módosítását az intézményfenntartó társulások társulási megállapodásának
felülvizsgálata során bekövetkezett változás indokolja: a létrejött jogi személyiségű
társulások által fenntartott, a jelenlegi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat jogutódjaként 2013. július 1. napjától működő intézmények elnevezésének és
szervezeti felépítésének módosulása.
1. §-hoz
A rendelet-tervezet a jogutódként működő intézmények névváltozásával érintett hatályos
rendelkezéseket módosítja.
2. §-hoz
A térítési díj megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
3 - 6. §-hoz
Az ellátottak kötendő megállapodások szövegét módosítja: az intézmény elnevezésének
változása, az ellátottjogi személyében bekövetkezett változásból eredően, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően.
7 - 8. §-hoz
Az intézmény ellátási területének bővülése kapcsán a rendelet 2. és 4. számú mellékletét
egészíti ki az étkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjaival Ambrózfalva,
Nagylak és Magyarcsanád település közigazgatási területén nyújtott szolgáltatások
vonatkozásában.
9. §-hoz
A módosítások 2013. július 1-jével lépnek hatályba.
00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00

