
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

32/2013. (XII.04.) önkormányzati
r e n d e l e t e 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, ezek igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 53/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) a) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva,  a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2), 62. § (2), 92.§ (1) és (2), valamint a 115.§
(3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján – Várpalota Kistérség Többcélú Társulásából
a  szociális  feladatok  ellátásában  résztvevő  helyi  önkormányzatok  képviselő-testületeinek
hozzájárulásával – a következőket rendeli el:

1. § (1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó  szociális  ellátásokról,  ezek  igénybevételéről  és  a  fizetendő  térítési  díjakról  szóló
53/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdésének fa)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„fa) fogyatékosok nappali ellátása (Bóbita- Ház, Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub)”;

(2) A R 2. § (1) bekezdés fb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális  támogatásra  szorulók  és  demens  betegek ellátása,  valamint  az  Sztv.  93.§  (4)
bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek (Fekete Gyémánt Foglalkoztató Klub)”;

(3) A R 13. §-ában az „Idősek Klubja” szövegrész helyébe „Fekete Gyémánt Foglalkoztató
Klub” szöveg lép.

2. § A R 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Térségi Népjóléti Gondozási Központ által nyújtott étkeztetés és házi segítségnyújtás
igénybevételéért  fizetendő  térítési  díj  összegét  az  1.  mellékletében  foglaltak  alapján  kell
megállapítani.”

3. § A R 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Amennyiben a kérelmező
a)  65 éven felüli egyedül élő,
b)  súlyosan fogyatékos,
c)  pszichiátriai beteg, vagy
d)  halmozottan hátrányos helyzetű, 
a személyi térítési díj méltányosságból csökkenthető
1) 50%-kal, amennyiben az előzőekben felsoroltak közül legalább kettő méltányossági okot
igazol a kérelmező,
2) 30%-kal, amennyiben az előzőekben felsoroltak közül legalább egy méltányossági okot
igazol a kérelmező.



(2)  Különös  méltánylást  érdemlő  esetben,  amennyiben  a  kérelmező  létfenntartása
veszélyeztetett,  a  személyi  térítési  díj  teljes  összege  –  az  (1)  bekezdésben  felsorolt
körülmények hiányában is – elengedhető. Különös méltánylást érdemlő eset: 
a) vis maior okozta átmeneti vagy tartós életvezetési nehézségek (baleset, betegség, haláleset,
természeti  katasztrófa,  munkanélkülivé  válás  vagy  egyéb  körülmények  okozta
többletköltségek a háztartásban);
b) amennyiben a háztartásban az 1 főre jutó havi jövedelem a lakásfenntartási költségek, a
havi gyógyszerköltség (maximum 5.000.-Ft-ig) és a térítési  díj  levonása után nem haladja
meg a mindenkori nyugdíjminimum összegét.

(3) A személyi térítési díj csökkentésére vagy elengedésére irányuló, részletes indokolással
ellátott, az okokat, és azok bizonyítékait csatoltan tartalmazó kérelmet a fizetésre kötelezett
vagy képviselője nyújthatja be a térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül 
a) a Térségi Népjóléti Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatás esetén a Társulási Tanács
elnökéhez, 
b)  Várpalota  Város  Önkormányzata  fenntartásában  lévő  egyéb  intézmény  esetében  a
polgármesterhez, 
aki a kérelem tárgyában 30 napon belül határozattal dönt.

(4)  A határozat  ellen  annak kézhezvételét  követő  15 napon belül  indokolással  ellátott,  az
okokat, és azok bizonyítékait csatoltan tartalmazó fellebbezésnek van helye, amit 
a) a Térségi Népjóléti Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatás esetén a Társulási Tanács,
b)  Várpalota  Város  Önkormányzata  fenntartásában  lévő  egyéb  intézmény  esetében  a
Képviselő-testület 
a következő ülésén bírál el.

(5) A Társulási Tanács és a Képviselő-testület határozata ellen további fellebbezésnek helye
nincs.”

4. § Hatályát veszti a R 1. § (3) bekezdés d) pontja, a 2. § (1) bekezdés d) pontja, a 10. §-a,
valamint a 21. § (1) bekezdés első mondatából a „támogató szolgálat” szövegrész, a 21. § (1)
bekezdés második mondata. 

5. § Ez a rendelet 2013. december 05-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Várpalota.  2013, november 28.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester jegyző


