
Ladánybene Község Önkormányzat
15/2009. (XI.26.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és 
szociális ellátásokról szóló – módosított – 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. 
§  (2)  valamint  92.  §.  (1)  és  (2)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján  az  alábbi 
rendeletet alkotja. 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI
1. §.

Ladánybene  Község  Önkormányzata  (a  továbbiakban  :  önkormányzat)   a  szociális 
alapszolgáltatások  keretében  nyújtott  személyes  gondoskodási  formák  közül  az  alábbiakat 
működteti: 

a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés.
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) támogató szolgáltatás

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 
2. §. 

(1) Az  e  rendeletben  szabályozott  ellátások  iránti  kérelmet,  az  e  rendeletben  meghatározott 
szolgáltatást végző intézmény székhelyén, az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

(2) Az  életét,  testi  épségét  veszélyeztető  élethelyzetbe  került  személyek  esetében  az 
intézményvezető köteles a rászorulónak külön eljárás nélkül étkezést, házi segítségnyújtást 
biztosítani.

(3) Kivételesen  –  külön  eljárás  keretében  -  ellátható  olyan  kérelmező  is,  akinek  tartási, 
gondozási, öröklési szerződése van, de megélhetése átmenetileg veszélyeztetett. Ez esetben 
az igénybe vett ellátásért 120 %- os térítési díjat köteles fizetni.

(4)    A hatáskör gyakorlója az ellátást az ellátást megszünteti, ha a jogosultsági feltételek   
         nem állnak fenn.

(5)    Az ellátás igénybevételének idõpontjában az intézményvezetõ és az ellátást 
         igénybevevõ, illetve törvényes képviselõje a hatályos jogszabályok szerint   
         megállapodást köt.

(6)    Az intézményvezetõ a megállapodást módosíthatja, ha
a) az ellátás idõtartamát az ellátott vagy törvényes képviselõje módosítani kívánja,



b) az  intézmény  által  nyújtott  szolgáltatások  formája,  módja,  illetve  köre 
megváltozik,

c) ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó szabályok 
megváltoznak.

ÉTKEZTETÉS
3. §.

(1) Az önkormányzat a Szt. 62. § szerinti étkeztetést a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola 
és Óvoda Ladánybenei Napköziotthonos Óvoda tagintézményén keresztül szervezi meg, az 
étel kiszolgálásával, elvitelének lehetővé tételével vagy lakásra szállításával. 

(2) Az  étkeztetést  az  önkormányzat  azon  szociálisan  rászorultak  részére  biztosítja,  akiknek 
családjában nincs vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes személy, vagy a tartásra köteles 
és képes személy az étkeztetésről nem tud gondoskodni. 
(3) Nem részesülhet étkeztetésben az, akinek vagyona meghaladja az Szt. 4.§ (1) bekezdésének 

b) pontjában meghatározott vagyon mértékét.
(4)  A szociális  étkeztetésben  való  részesítés  megállapítása  a  polgármester   hatáskörébe 
       tartozik.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
4. §.

Az önkormányzat a Szt. 63. §. (1) bekezdése szerinti házi segítségnyújtást társulás keretében a 
Kerekegyházi Humán Szolgáltató Központon keresztül szervezi meg,

CSALÁDSEGÍTÉS
5. §.

Az önkormányzat a Szt. 64. § szerinti családsegítést társulás keretében a Kerekegyházi Humán 
Szolgáltató Központon  keresztül szervezi meg. 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
6. §.

Az önkormányzat  a  Szt.  65.  §  szerinti  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást  a  Kerekegyházi 
Humán Szolgáltató Központon keresztül szervezi meg.  

TÁMOGATÓ   SZOLGÁLTATÁS
7. §. 

Az  önkormányzat  az  Szt.  65./c  §-a  szerinti  támogató  szolgáltatást  társulás  keretében  a 
Kerekegyházi Humán Szolgáltató Központon keresztül szervezi meg.



TÉRÍTÉSI DÍJAK
8. §.

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében biztosított  étkeztetés 
és  házi  segítségnyújtás  valamint  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  támogató  szolgáltatás 
intézményi térítési díjának mértékét jelen rendelet melléklete tartalmazza. 
(2) A személyi  térítési  díj  összege nem haladhatja meg a jelen rendelet  mellékletének IV. 
pontjában meghatározott mértéket.
(3) Ha a jogosult  a személyi  térítési  díj  összegét  vitatja,  vagy annak csökkentését,  illetve 
elengedését  kéri,  az  értesítés  kézhezvételtől  számított  8  napon  belül  az  önkormányzathoz 
fordulhat, mely határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. 
(4) A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  személyi   térítési  díjának  megfizetése  alól 
mentesül az, akinek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.
. 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK
9. §.

(1) E rendelet 2009. december 1. napján lép hatályba.
(2) A  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Ladánybene  Község 

Önkormányzatának  az egyes szociális  ellátási  formák szabályozásáról szóló 3/2006. (VII. 
12.)  rendeletét módosító 7/2008. (VI. 26.) rendelete.

Kardos Attila  sk.                                                                                      Kutasiné Nagy Katalin sk. 
polgármester                                            mb. jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: …………………..

.
Kutasiné Nagy Katalin sk.

                      mb.  jegyző 



Melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2009. (XI.26.) 
rendelethez

A szociálisan rászorult személyek által fizetendő 
intézményi térítési díj

I. Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj

a.) Az ebéd térítési díja

1 adagra jutó intézményi térítési díj (Ft)
19-60 éves korig 60 év felett

nyugdíjminimum 150 %-át 
meg nem haladó jövedelemmel 
rendelkezők

379 369

nyugdíjminimum 150-300 % 
közötti jövedelemmel 
rendelkezők

421 411

nyugdíjminimum 300 %-át 
meghaladó jövedelemmel 
rendelkezők

488 478

b.) A házhozszállítás térítési díja

1 adagra jutó intézményi térítési díj (Ft)
Házhoz szállítás belterületen 39
Házhoz szállítás külterületen 78

II. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja



intézményi térítési díj Ft/fő/óra
nyugdíjminimum 150 %-át meg nem 
haladó jövedelemmel rendelkezők 606

III. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
a) 2006. decemberében is ellátott személy esetén 118 Ft/nap
b) 2007. január 1. napját követően új belépő esetén 159 Ft/nap

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díja:
a) 2006. decemberében is ellátott személy esetén 118 Ft/nap
b) 2007. január 1. napját követően új belépő esetén 159 Ft/nap

IV.  Jövedelemtől függő intézményi térítési díj

ellátás formája A személyi térítési díj nem haladhatja meg a 
Szoc. tv. 116. § (3) szerinti jövedelem %-át

étkeztetés 16
házi segítségnyújtás 20
házi segítségnyújtás mellett étkeztetési is 
biztosítanak 30

nappali szoc. ellátás (Szt. 65/F. §) 10
nappali szoc. ellátás (Szt. 65/F. §) mellett 
étkeztetést is biztosítanak 26

V. A támogató szolgáltatás intézményi térítési díja

a.) A támogató szolgáltatás intézményi térítési díja:
 2007. évben  ellátott személy esetén 300 Ft/óra
2008.  évben új belépő nyugdíjminimum 150 %-át 
meg nem haladó jövedelemmel rendelkező személy 
esetében 

150 Ft/óra

2008. évben új belépő nyugdíjminimum 150 %-át 
meghaladó jövedelemmel rendelkező személy 
esetében

300 Ft/óra

b.) A támogató szolgáltatás személyi térítési díja
2007. évben ellátott személy esetében 300 Ft/óra
2008. évben új belépő nyugdíjminimum 150%-át 
meg nem haladó jövedelemmel rendelkező személy 
esetében 

150 Ft/óra

2008. évben új belépő nyugdíjminimum 150%-át 
meghaladó jövedelemmel rendelkező személy 
esetében

300 Ft/óra



c.) Fizetendő szállítási kilométerdíj az alábbi jövedelemhatárok esetében
Jövedelemhatár (Ft) Kilométerdíj (Ft/km)

         0 – 14.250 0
14.251 – 25.650 20
25.651 – 37.050 30
37.051 – 48.450 40
48.451 – 57.000 50
57.001 - 60
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