Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete
a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
(egységes szerkezetben)
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások tekintetében a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(2)
bekezdésében, a 3. § (3) bekezdés a) pontjában, a 7. § (1) bekezdésében, gyermekjóléti
ellátások vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott, Pápa város közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel rendelkező
személy esetén életvitelszerűen Pápa városban - személyre terjed ki.
(2) A rendelet 11. § (3) bekezdésében meghatározott ellátási formát üres férőhely esetén az (1)
bekezdésben foglalt kérelmezőn túl Veszprém megye területén lakóhellyel rendelkező
személy is igénybe veheti, ha az (1) bekezdésben meghatározott kérelmezőnek nincs az
elhelyezésre igénye.
2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
2. §
(1) Pápa Város Önkormányzata a (2)-(3) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodás
keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, a (4) bekezdésben
meghatározott gyermekjóléti alapellátásokat, valamint az (5) bekezdésben meghatározott
egyéb gyermekjóléti ellátást biztosít.
(2) 1Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) 2
1

Módosította: 18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2013. 07. 02-től
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f) nappali ellátás:
fa) idősek klubja,
fb) fogyatékosok nappali intézménye.
(3) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák:
a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
aa) hajléktalanok átmeneti szállása
ab) időskorúak gondozóháza,
b) ápolást, gondozást nyújtó intézmény
ba) idősek otthona.
(4) 3Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
a) gyermekjóléti szolgáltatás
aa) család- és gyermekjóléti szolgálat
ab) család- és gyermekjóléti központ,
b) gyermekek napközbeni ellátása
ba) bölcsőde
bb) időszakos gyermekfelügyelet,
c) gyermekek átmeneti gondozása
ca) családok átmeneti otthona.
(5) 4Hatályon kívül.
3. Szociálpolitikai kerekasztal
3. §
(1)

A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának figyelemmel kísérése, továbbá az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló véleményezése érdekében Pápa
Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet.

(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke,
b) Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének vezetője,
c) történelmi egyházak képviselői,
d) Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesületének képviselője,
e) Magyar Vöröskereszt Pápai Területi Szervezetének képviselője.
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Hatályon kívül helyezte: 15/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet
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Módosította: 5/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet

4

Hatályon kívül helyezte: 5/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2018. 05. 01-től, a rendelet
rendelkezéseit a hatálybalépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni
Hatályos: 2016. 05. 01-től, a rendelet
rendelkezéseit a hatálybalépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni
Hatályon kívül: 2016. 05. 01-től
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(3) A szociálpolitikai kerekasztal működésének további szabályait az általa elfogadott működési
szabályzatban határozza meg.
4. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
igénybe vételének módja
4. §
(1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatások igénybe vételét – kivéve
a családsegítést - Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményénél kell
kérelmezni.
(2) 5A családsegítés igénybe vétele külön eljárás nélkül történik.
5. §
(1) Ha az ellátást igénybe vevő illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az ellátás
igénybevételéről szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételét számító 8 napon
belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat panaszával, melyről a soron
következő ülésén határozattal dönt. Az intézményvezető intézkedése elleni panasz
elbírálásához csatolni kell a panaszbeadványt és az addig keletkezett iratanyagot.
(2) A megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik, aki 15 napon
belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről.
Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért
egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott határidő lejártát, illetve az intézkedés
kézhezvételét követő 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat.
5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások megszüntetése
6. §
Ha a jogosult vagy a törvényes képviselője az intézményi jogviszony megszűnésével, vagy
megszüntetésével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 8 napon belül az
Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az ügy
érdemében a soron következő ülésén határozattal dönt.
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Módosította: 5/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2016. 05. 01-től, a rendelet rendelkezéseit
a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
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6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díja
7. §6
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokért és ellátásokért - a családsegítés
kivételével - térítési díjat kell fizetni.
(2) A szociális alapszolgáltatások – kivéve a nappali ellátást - intézményi térítési díját a 4.
melléklet tartalmazza.
(3) 7Az Idősek Otthona telephelyein megállapított intézményi térítési díjat, valamint a
Vörösmarty utcai apartmanos Otthonházban és a Teveli úti Otthonházban a férőhely
elfoglalásakor fizetendő belépési hozzájárulás mértékét az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az átmeneti elhelyezést és nappali ellátást nyújtó intézményekben megállapított intézményi
térítési díjakat a 6. melléklet tartalmazza.
(5)

8

(6)

9

(7)

10

8. §
(1) Ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett más személy a
személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a
fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli
kérelemmel fordulhat a polgármesterhez. Ez esetben a fizetendő személyi térítési díjat a
polgármester határozattal állapítja meg.
6

Megállapította: 15/2012. (V.17.) önkormányzati rendelet

7

Módosította: 8/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet
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Hatályon kívül helyezte: 8/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet
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Hatályon kívül helyezte: 5/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet
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Hatályon kívül helyezte: 5/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2012. 07. 01-től, a rendeletet a
hatálybalépése után indult ügyekben kell
alkalmazni.
Hatályos: 2015. 05. 01-től, a rendelet
rendelkezéseit a hatálybalépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
Hatályon kívül: 2015. 05. 01-től, a rendelet
rendelkezéseit a hatálybalépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
Hatályon kívül: 2019. 05. 01-től, a rendelet
rendelkezéseit a hatálybalépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
Hatályon kívül: 2019. 05. 01-től, a rendelet
rendelkezéseit a hatálybalépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
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(2) Az intézmény vezetője minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig az előző
negyedévről szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát tartalmazó listát, a
felszólításokat és azok átvételét igazoló dokumentumokat, valamint a 2. melléklet szerinti
adatlapot megküldi a polgármesternek.
(3)

11

Hatályon kívül.
9. §

(1) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a személyi térítési díjhátralék megfizetésére
részletfizetést engedélyez, ha
a) egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át,
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemhez mellékelni kell a benyújtást megelőző
hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat.
(3) Amennyiben a polgármester a térítési díjhátralékra vonatkozóan az (1) bekezdés alapján
részletfizetést engedélyez, úgy a hátralék összegét havi egyenlő részletekben, legfeljebb 6
hónap alatt kell megfizetni minden hónap 10. napjáig.
(4) Amennyiben a kötelezett részletfizetési kötelezettségét három hónapon keresztül nem fizeti
meg, úgy a részletfizetési kedvezményt a polgármester megvonja és a be nem fizetett
hátralékot 30 napon belül egyösszegben kell megfizetni.
7. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások
10. §
(1) Pápa Város Önkormányzata az étkeztetés megszervezéséről Pápa Város Önkormányzata
Egyesített Szociális Intézményének Gondozási Központja útján gondoskodik.
(2) Az étkeztetés vonatkozásában:
a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte,
b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról
– részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni,

11

Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (V.17.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2012. 07. 01-től, a rendeletet
a hatálybalépése után indult ügyekben kell
alkalmazni.
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c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
alapján fogyatékossági támogatásban részesül,
d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes,
e)

(3)

12

hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik, de Pápa városban tartózkodik, illetve akinek lakcíme a
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása.

13

Pápa Város Önkormányzata a házi segítségnyújtást Pápa Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézményének Gondozási Központja útján biztosítja.

(4) Pápa Város Önkormányzata az idősek nappali ellátását Pápa Város Önkormányzata
Egyesített Szociális Intézményének telephelyén, az Idősek Klubjában biztosítja.
(5) Pápa Város Önkormányzata a fogyatékos személyek nappali ellátását Pápa Város
Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének telephelyén, a Fogyatékosok Nappali
Intézményében biztosítja.
(6)

14

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött feladat-ellátási megállapodás alapján
biztosítja Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének Gondozási
Központja útján.
8. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított szakellátások
11. §

(1) Pápa Város Önkormányzata a hajléktalan személyek átmeneti elhelyezését Pápa Város
Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének telephelyén, a Hajléktalan Személyek
Átmeneti Szállásán biztosítja.

12

Módosította: 14/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet

13

Módosította: 15/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet

14

Módosította: 18/2014. (VII.3.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2013. 07. 01-től, a rendeletet a
hatálybalépése után indult ügyekben kell
alkalmazni.
Hatályos: 2018. 05. 01-től, a rendelet
rendelkezéseit a hatálybalépése után indult
eljárásokban kell alkalmazni.
Hatályos: 2014. 09. 01-től, rendelkezéseit a
hatálybalépését követően indult eljárásokban
kell alkalmazni.

7
(2) Pápa Város Önkormányzata az idősek átmeneti elhelyezését Pápa Város Önkormányzata
Egyesített Szociális Intézményének telephelyén, az Időskorúak Gondozóházában biztosítja.
(3) Pápa Város Önkormányzata az idősek otthona ellátást Pápa Város Önkormányzata
Egyesített Szociális Intézményének telephelyein biztosítja.
9. A szociális ellátásban részesülők érdek képviselete
12. §
(1) Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének székhelyén és a tartós
bentlakást biztosító telephelyein érdek-képviseleti fórum működik a házirendben
meghatározott feltételek és eljárás szerint.
(2) Az érdek-képviseleti fórum tagjai
a) választás alapján:
aa) az intézményi ellátást igénybe vevők közül 2 fő,
ab) ellátottak hozzátartozói illetve törvényes képviselői közül 1 fő,
ac) az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő,
b) kijelölés alapján az intézmény fenntartó képviseletében az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke.
(3) Az érdek-képviseleti fórum tagjainak tisztsége 4 évre szól. A tagság megszűnik:
a) a megbízatás időtartamának lejártával,
b) az intézményi jogviszony megszűnésével,
c) lemondással,
d) visszahívással,
e) a tag halálával.
A megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani, illetve kijelölni.
(4) Az érdek-képviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ.
(5) Az érdek-képviseleti fórum akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
Az érdek-képviseleti fórum az elé terjesztett panaszok ügyében egyszerű szótöbbséggel
határoz.
(6) Az érdek-képviseleti fórum elnöke a panasztevőt 15 napon belül írásban értesíti a panasz
kivizsgálásának eredményéről. A kivizsgálás eredményének részletes indoklást kell
tartalmaznia, amennyiben az érdek-képviseleti fórum az elé terjesztett panaszt nem találta
megalapozottnak.
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10. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások
igénybevételének módja
13. §
(1)

15

(2)

16

A gyermekjóléti szolgáltatást Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális
Intézménye biztosítja, melynek igénybe vétele külön jogszabályokban foglaltak szerint
történik.
A Családok Átmeneti Otthonába történő elhelyezés iránti kérelmet a Kánaán-Ház Anya- és
Leányotthon intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) Ha a kérelmező illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az ellátás
igénybevételéről szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat. Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság a panasz kivizsgálásáról a soron következő ülésén intézkedik, melyről
határozattal dönt.
11. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátás
megszüntetése
14. §
Ha a jogosult vagy a törvényes képviselője az intézményi jogviszony megszüntetésével nem ért
egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 8 napon belül az Egészségügyi és Szociális
Bizottsághoz fordulhat. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az ügy érdemében a soron
következő ülésén határozattal dönt.
12. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások térítési díja
15. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért – kivéve a gyermekjóléti
szolgáltatást – térítési díjat kell fizetni.
(2)

17

A bölcsődei gondozás és az időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díját a 7.
melléklet, a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat a 8. melléklet
tartalmazza.

15

Módosította: 5/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet

16

Megállapította: 41/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet
Módosította: 15/2012. (V.17.) önkormányzati rendelet

17

Hatályos: 2016. 05. 01-től, a rendelet
rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.
Hatályos: 2011. 12. 23-tól
Hatályos: 2012. 07. 01-től, a rendeletet a
hatálybalépése után indult ügyekben kell
alkalmazni.
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16. §
(1) Ha az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díj fizetésére kötelezett más személy
a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a
fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli
kérelemmel fordulhat a polgármesterhez. Ez esetben a fizetendő személyi térítési díjat a
polgármester határozattal állapítja meg.
(2) Az intézmény vezetője minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig az előző negyed
évről szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát tartalmazó listát, a felszólításokat és
azok átvételét igazoló dokumentumokat, valamint a 2. melléklet szerinti adatlapot eljuttatja a
polgármesterhez.
(3) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás alapján a polgármester a személyi térítési díjhátralék
behajtásáról intézkedik.
17. §
(1) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a díjhátralék megfizetésére részletfizetést
engedélyez, ha a kötelezett
a) legalább két hónapja munkanélküli,
b) rendszeres pénzellátással nem rendelkezik vagy
c) megváltozott munkaképességű vált és saját jövedelme illetve családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át.
(2) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a díjhátralék megfizetését elengedi, ha a
kötelezett az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott valamely feltételnek megfelel,
feltéve, hogy saját jövedelme, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtást
megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat, továbbá az (1) bekezdés a)-c)
pontjában
meghatározott
körülményt,
körülményeket
igazoló
dokumentumot,
dokumentumokat:
a) az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy kérelmező az állami
foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak nyilvántartásában regisztrált
álláskeresőként szerepel,
b) kérelmező megváltozott munkaképességét igazoló szóló szakvéleményt, határozatot.
(4) Amennyiben a polgármester a térítési díjhátralékra vonatkozóan a (1) bekezdés alapján
részletfizetést engedélyez, úgy a hátralék összegét havi egyenlő részletekben, legfeljebb 6
hónap alatt kell megfizetni minden hónap 10. napjáig.
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(5) Amennyiben a kötelezett a hátralékot három hónapon keresztül nem fizeti meg, úgy a
részletfizetési kedvezmény megvonásra kerül és a be nem fizetett hátralékot 30 napon
belül egyösszegben kell megfizetni.
13. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások
18. §

(1)

18

(2)

19

(3)

20

Pápa Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást Pápa Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális Intézménye útján biztosítja és látja el.

A gyermekek napközbeni ellátását Pápa Város Önkormányzata bölcsődei ellátás, időszakos
gyermekfelügyelet, továbbá a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó óvodákban és
iskolai napközis ellátás keretében biztosítja.
Pápa Város Önkormányzata ellátási szerződés keretében gondoskodik az otthontalanná vált
szülők és gyermekeik együttes elhelyezéséről a Kánaán-Ház Anya- és Leányotthonban.
14. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátást igénybe vevők
érdek képviselete
19. §

(1)

A bölcsődében működtetett érdek-képviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai:
a) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői 2 fő,
b) az intézmény dolgozóinak képviselője 1 fő,
c) az intézmény fenntartó képviseletében az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke.

(2)

Az érdek-képviseleti fórum tagjainak mandátumára, működésére vonatkozóan a rendelet
12.§ (3)-(6) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.

18

Módosította: 5/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet

19

Módosította: 14/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet

20

Megállapította: 41/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2016. 05. 01-től, a rendelet
rendelkezéseit a hatálybalépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
Hatályos: 2013. 07. 01-től, a rendeletet a
hatálybalépése után indult ügyekben kell
alkalmazni.
Hatályos: 2011. 12. 23-tól
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15. Vegyes rendelkezések
20. §
(1) A szociális és gyermekjóléti intézmény vezetője az ellátást igénybe vevőkről és az
igénybevételre várakozó személyekről, valamint az intézményi lakók létszámának
alakulásáról minden hónap 5. napjáig a fenntartó részére jelentést készít az 1. melléklet
szerint.
(2) Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének vezetője az intézmény
tárgyévet megelőző naptári évben végzett szakmai tevékenységéről beszámolót készít, amit
minden év február 15-ig megküld a fenntartónak.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó intézmények és telephelyeinek elérhetőségét a 3. melléklet
tartalmazza.
(4)

21

(5)

22

A szociálisan nem rászorulók által igénybe vett alapszolgáltatásokért fizetendő intézményi
térítési díjat a 13. melléklet tartalmazza.
A 13. § (3) bekezdése, a 14. §, valamint a 16-17. § a Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon
ellátottaira nem alkalmazható.
16. Záró rendelkezések
21. §

(1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.
(2) A rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti
1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelete,

21

Módosította: 14/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet

22

Megállapította: 41/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2013. 07. 01-től, a rendeletet a
hatálybalépése után indult ügyekben kell
alkalmazni.
Hatályos: 2011. 12. 23-tól
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
szóló 7/2009.(V.21.) rendelete,
3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa városban biztosítható személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
szóló 34/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete.
Pápa, 2011. május 30.
Dr Áldozó Tamás sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
________________
köztisztviselő

Kanozsainé dr. Pék Mária sk.
jegyző
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1. melléklet a 14/2011.(V.30.) önkormányzati rendelethez23
Az intézmény megnevezése: _____________________
Jelentés
az intézményi elhelyezés …..….év .…………havi forgalmáról, a férőhely kihasználtságról, továbbá
a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről
Ellátottak száma /fő/
Sor
sz.

Ellátási forma megnevezése

Engedélyezett
férőhely

Előző
Tárgy hó
Havi
Gondozásból kikerült Gondozásba
havi
utolsó
átlagos
vettek
záró
napján ellátotti
Kilépett
/átköltözött/
Meghalt
létszám
ellátottak létszám
/átköltözött/

Idősek Otthona Barát u. 3.
1. Idősek Otthona Barát u. 4-6.
Idősek Otthona Teveli út 3.
Idősek Otthona Vörösmarty u. 12.
Idősek Otthona összesen:
2. Időskorúak Gondozóháza
Hajléktalan Személyek Átmeneti
3. Szállása
Nappali ellátás
4. Idősek Klubja
Nappali ellátás
5. Fogyatékosok Nappali Intézménye
6. Étkeztetés
Étkeztetés
7. házhoz szállítással
8.

Házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres
9. házi segítségnyújtás
Összesen:

Pápa, …………………………………………..

23

Módosította: 15/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet

…………………………………..
intézményvezető

Hatályos: 2018. 05. 01-től

Várakozók
száma
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2. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez
ADATLAP
térítési díj hátralékról
A hátralékos
Neve: .........................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ........................................................................................................................
Állandó lakóhelye: ..........................................................................................................................
Tartózkodási helye: .....................................................................................................................
Rendszeres havi jövedelme: ........................................................................................................
Jövedelmének forrása, jogcíme:..................................................................................................
Munkáltató neve, címe: ...............................................................................................................
Nyugdíjazonosító törzsszáma:.....................................................................................................
Az ellátás típusa: ........................................................................................................................
Az ellátás időtartama:..................................................................................................................
A hátralék mely hónapban/hónapokban keletkezett:..........................................................................
A hátralékos hónapban/hónapokban, megállapított személyi térítési díj összege:............................
A hátralék összege:......................................................................................................................
Tartásra kötelezhető hozzátartozó
Neve: ..........................................................................................................................................
Állandó lakóhelye: .........................................................................................................................
Tartózkodási helye: .....................................................................................................................
Pápa,……………………
P.H.
……………………………
intézményvezető
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3. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez24
1. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

1.

A

B

C

D

Szolgáltatást nyújtó neve

Szolgáltatást
nyújtó címe

Szolgáltatást
nyújtó
telefonszáma

Szolgáltatások

2. Gondozási Központ

Pápa, Barát u. 7.

89/511-252

a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

2. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

1.

A

B

C

D

Szolgáltatást nyújtó neve

Szolgáltatást
nyújtó címe

Szolgáltatást
nyújtó
telefonszáma

Szolgáltatások

2. Család- és Gyermekjóléti
Központ

Pápa, Anna tér 15. 89/313-607

a) családsegítés
b) gyermekjóléti szolgáltatás

3. Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Pápa, Anna tér 15. 89/318-046

a) családsegítés
b) gyermekjóléti szolgáltatás

3. NAPPALI ELLÁTÁSOK

1.

A

B

C

Szolgáltatást nyújtó neve

Szolgáltatást nyújtó
címe

Szolgáltatást nyújtó
telefonszáma

2. Idősek Klubja

Pápa, Barát u. 4-6.

89/511-242

3. Fogyatékosok Nappali Intézménye

Pápa, Anna tér 15.

89/313-675

24

Módosította: 5/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. 05. 01-től, a rendelet
rendelkezéseit a hatálybalépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
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4. ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

1.

A

B

C

Szolgáltatást nyújtó neve

Szolgáltatást nyújtó címe

Szolgáltatást nyújtó
telefonszáma

2. Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása

Pápa, Arany J. u. 4.

89/318-108

3. Időskorúak Gondozóháza

Pápa, Barát u. 4-6.

89/511-242

5. ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

1.

A

B

C

D

Szolgáltatást
nyújtó neve

Szolgáltatást nyújtó címe

Szolgáltatást nyújtó
telefonszáma

Szolgáltatások

2. Idősek Otthona

Pápa, Barát u. 3.

89/511-256

tartós bentlakás

3. Idősek Otthona

Pápa, Barát u. 4-6.

89/511-242

tartós bentlakás

4. Idősek Otthona

Pápa, Vörösmarty u. 12.

89/511-350

tartós bentlakás

5. Idősek Otthona

Pápa, Teveli út 3.

89/324-893

tartós bentlakás

6. GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA

1.

A

B

C

Szolgáltatást nyújtó neve

Szolgáltatást nyújtó címe

Szolgáltatást nyújtó
telefonszáma

2. Családok Átmeneti Otthona
(ellátási szerződés alapján)

Pápa, Csatorna u. 8.

89/778-222

7. GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

1.

A

B

C

Szolgáltatást nyújtó neve

Szolgáltatást nyújtó címe

Szolgáltatást nyújtó
telefonszáma

2. Bóbita Bölcsőde

Pápa, Tókert u. 11.

89/313-226

3. Fenyveserdő Bölcsőde

Pápa, Vajda P. ltp. 27/b.

89/313-323

4. Napsugár Bölcsőde

Pápa, Képző u.1.

89/313-246
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4. melléklet a 14/2011.(V.30.) önkormányzati rendelethez25
A szociális alapszolgáltatások – kivéve a nappali ellátást – intézményi térítési díja

1.

A

B

ÉTKEZTETÉS

Önköltség
forint/nap
1 175
1 234
200
Önköltség
forint/óra

2. Étkeztetés (normál)
3. Étkeztetés (diétás)
4. Étel kiszállítása
5.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6. szociális segítés
7. személyi gondozás
8.

JELZŐRENDSZERES HÁZI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

9. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

25

Módosította: 5/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet

C
Intézményi térítési díj forint/nap
(áfát tartalmaz)
520
545
200
Intézményi térítési díj
forint/óra

3 395
3 395
Önköltség
forint/nap

1 670
700
Intézményi térítési díj
forint/nap

196

115

Hatályos: 2019. 05. 01-től, a rendelet rendelkezéseit
hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

a
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5. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez26

1. Idősek Otthona telephelyein megállapított intézményi térítési díj
A

B

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
Idősek Otthona

Önköltség
forint/nap

Átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézmények
Pápa, Barát u. 3.
2.
Pápa, Barát u. 4-6.
Pápa, Teveli út 3.
Pápa, Vörösmarty u. 12.
3. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

1.

26

Módosította: 5/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet

C

D

E

Önköltség
forint/hó

Intézményi
térítési díj
forint/nap

Intézményi
térítési díj
forint/hó

7 171

215 130

4 400

132 000

7 171

215 130

4 400

132 000

Hatályos: 2019. 05. 01-től, a rendelet rendelkezéseit
hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

a

19

2. A Vörösmarty utcai apartmanos Otthonházban és a Teveli úti Otthonházban
a férőhely elfoglalásakor fizetendő belépési hozzájárulás mértéke
A

B

C

1.

Egyágyas lakrészben történő elhelyezés esetén (Vörösmarty utca)

15 férőhely

2 200 000 forint/fő

2.

Kétágyas lakrészben történő elhelyezés esetén (Vörösmarty utca)

8 férőhely

1 600 000 forint/fő

3.

Egyágyas lakószobában történő elhelyezés esetén (Vörösmarty utca)

4 férőhely

800 000 forint/fő

4.

Egyágyas szobában történő elhelyezés esetén (Teveli út)

9 férőhely

1 600 000 forint/fő

5.

Kétágyas szobában történő elhelyezés esetén (Teveli út)

22 férőhely

1 100 000 forint/fő

20
6. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez27
1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben megállapított intézményi térítési díjak
A
1.

ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ
INTÉZMÉNYEK
2. Időskorúak Gondozóháza
3. Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása

B

C

Önköltség
forint/nap

Önköltség
forint/hó

7 171
3 448

215 130
103 440

D
Intézményi
térítési díj
forint/nap
4 400
700

E
Intézményi
térítési díj
forint/hó
132 000
21 000

2. Nappali ellátást nyújtó intézményekben megállapított intézményi térítési díjak

1.

B

NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

Önköltség
forint/nap

2. Időskorúak nappali ellátása étkeztetés (normál)

1 437

3. Időskorúak nappali ellátása étkeztetés (diétás)

1 509

4.
5.
6.
7.
8.
9.
27

A

Idősek Klubja (nappali ellátás étkeztetés nélkül)
Idősek Klubja (demens betegek nappali ellátása normál étkeztetéssel)
Idősek Klubja (demens betegek nappali ellátása diétás étkeztetéssel)
Fogyatékosok Nappali Intézménye (nappali ellátás normál étkeztetéssel)
Fogyatékosok Nappali Intézménye (nappali ellátás diétás étkeztetéssel)
Fogyatékosok Nappali Intézménye (nappali ellátás étkeztetés nélkül)

Módosította: 5/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet

11 959
13 396
13 468
4 280
4 353
3 569

C
Intézményi térítési díj
forint/nap
640 (Áfa-t nem tartalmaz)
- tízórai
60
- ebéd
520
- uzsonna
60
675 (Áfa-t nem tartalmaz)
- tízórai
65
- ebéd
545
- uzsonna
65
550
1 655
1 740
1 400
1 470
760

Hatályos: 2019. 05. 01-től, a rendelet rendelkezéseit
hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

a
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7.melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez28
1. A bölcsődei gondozás és időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díja
A

B

BÖLCSŐDEI
GONDOZÁS

1.

C

D

E

Önköltség
forint/nap

Önköltség
forint/hó

Központi
költségvetési
támogatás
forint/nap

Központi
költségvetési
támogatás
forint/hó

F
Önköltség és
a központi
költségvetési
támogatás
különbözete
forint/nap

G
Önköltség és
a központi
költségvetési
támogatás
különbözete
forint/hó

H

I

Intézményi
térítési díj
forint/nap

Intézményi
térítési díj
forint/hó

2.

Napsugár Bölcsőde

5 491

115 311

3 627

76 167

1 864

39 144

0

0

3.

Bóbita Bölcsőde

4 745

99 645

3 627

76 167

1 118

23 478

0

0

4.

Fenyveserdő Bölcsőde

7 130

149 730

3 627

76 167

3 503

73 563

0

0

2. Az időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díja
A

B

C

Önköltség
forint/óra

Központi költségvetési
támogatás
forint/óra

D
Önköltség és a központi
költségvetési támogatás
különbözete
forint/óra

E

1.

IDŐSZAKOS
GYERMEKFELÜGYELET

2.

Napsugár Bölcsőde

458

0

458

380

3.

Bóbita Bölcsőde

395

0

395

380

4.

Fenyveserdő Bölcsőde

515

0

515

380

28

Módosította: 5/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet

Intézményi
térítési díj
forint/óra

Hatályos: 2019. 05. 01-től, a rendelet rendelkezéseit
hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

a
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8. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez29
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
A

2.

bölcsődei ellátás normál étkeztetés

B
Nettó nyersanyag
norma
363 forint/fő/nap

3.

bölcsődei ellátás diétás étkeztetés

400 forint/fő/nap

400 forint/fő/nap

4.

bölcsődei szolgáltatás: időszakos gyermekfelügyelet

363 forint/fő/nap

363 forint/fő/nap

5.

napközi otthonos óvodai ellátás normál étkeztetés

378 forint/fő/nap

378 forint/fő/nap

6.

napközi otthonos óvodai ellátás diétás étkeztetés

400 forint/fő/nap

400 forint/fő/nap

7.

általános iskolai napközis ellátás

426 forint/fő/nap

426 forint/fő/nap

8.

általános iskolai menza biztosítása normál étkeztetéssel

295 forint/fő/adag

295 forint/fő/adag

9.

általános iskolai menza biztosítása diétás étkeztetéssel

309 forint/fő/adag

309 forint/fő/adag

10.

középfokú oktatásban részesülők ellátása reggeli

165 forint/fő/adag

165 forint/fő/adag

11.

középfokú oktatásban részesülők ellátása ebéd normál étkeztetéssel

340 forint/fő/adag

340 forint/fő/adag

12.

középfokú oktatásban részesülők ellátása ebéd diétás étkeztetéssel

353 forint/fő/adag

353 forint/fő/adag

13.

középfokú oktatásban részesülők ellátása vacsora

240 forint/fő/adag

240 forint/fő/adag

1.

29

Gyermekétkeztetés

Módosította: 6/2018. (II.8.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2018. 03. 01-től

C
Intézményi térítési díj
az áfát nem tartalmazza
363 forint/fő/nap

23

9. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez30

30

Hatályon kívül helyezte: 8/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2015. 05. 01-től

24

10. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez31

31

Hatályon kívül helyezte: 8/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2015. 05. 01-től

25
11. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez32

32

Hatályon kívül helyezte: 5/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2019. 05. 01-től, a rendelet rendelkezéseit a
hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

26
12. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez33

33

Hatályon kívül helyezte: 5/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2019. 05. 01-től, a rendelet rendelkezéseit a
hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

27
13. melléklet a 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelethez34

34

Hatályon kívül helyezte: 15/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet

Hatályon kívül: 2018. 05. 01-től, a rendelet rendelkezéseit a
hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
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