Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., a 4/2016. (II.25.) Ör., a 8/2017.
(II.23.)a 8/2018.(II.22.) és a 27/2018. (VI.27.) Ör-rel módosított
10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3)
bekezdésében, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.§ (1) bekezdés a) pontja tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 1.§ (1) bekezdés b) pontja tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 1.§ (3) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2.§ (1) bekezdése és a 3. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5.§ tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 35.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag, Eplény,
Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Tótvázsony,
Veszprémfajsz, Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1.§

1

(1)1 A társult önkormányzatok a Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban:
fenntartó) fenntartásában működő Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a továbbiakban: intézmény) útján
biztosítják:
a) a személyes gondoskodás nyújtó gyermekjóléti alapellátások
keretén belül:

Módosította a 4/2016. (II.25.) Ör. 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.
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aa) a gyermekjóléti szolgáltatást
ab) a gyermekek átmeneti gondozását
ac)2 gyermekek alternatív napközbeni ellátását
b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretén
belül a családsegítést.
(2)3 Az intézmény Veszprém Járás közigazgatási területén biztosítja a
gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásait.
(3) Az (1) bekezdés a) pont ab) pontjában meghatározott ellátás
igénybevételére vonatkozó kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani, aki dönt a kérelemről.
(4) Az intézmény címét és elérhetőségét a rendelet függeléke tartalmazza.
2.§

(1) Az 1.§ (1) bekezdés a) pont ab) pontjában meghatározott ellátás
intézményi térítési díját a rendelet 1.melléklete tartalmazza.
(2) Az intézményi térítési díj alapján megállapított személyi térítési díjat
készpénzben kell megfizetni.
(3)4 A fenntartó az intézményvezető javaslatára méltányosságból elengedi a
kötelezett által legfeljebb az ellátás megszűnését megelőző és a
megszűnés hónapjára fizetendő térítési díj összegét, ha
a)

a fizetésre kötelezett családjának intézményi ellátása egyéb fizetési
kötelezettséget keletkeztető lakhatási lehetőség igénybe vétele miatt
szűnt meg, vagy

b)

a fizetésre kötelezett gyermekeit a gyámhatóság nevelésbe vette és
jövedelme kizárólag a gyermekek után folyósított pénzellátásból
származott.

(4) 5 A fenntartó eltörli a fennálló fizetendő térítési díj hátralékot, ha
a)

2

a fizetésre kötelezett az intézményi jogviszony fennállása alatt vagy azt
követően elhunyt, vagy

Kiegészítette a 27/2018.(VI.27.)Ör. 1.§- a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
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Módosította a 4/2016. (II.25.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.
A 2.§ -t (3) bekezdéssel a 16/2015.(III.26.)Ör. 1.§-a egészítette ki. Hatályos 2015.05.01.napjától.
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A 2.§ -t (4) bekezdéssel a 16/2015.(III.26.)Ör. 1.§-a egészítette ki. Hatályos 2015.05.01.napjától.
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b)
3.§

az intézményi jogviszony megszűnésétől számított egy év eltelt.

(1) A fenntartó kérelemre, a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét
méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100%-át és vagyonnal nem
rendelkezik.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj csökkentésének mértéke:
a) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 10%-a,
b) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 20%-a.
(3) A fenntartó az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre, a
kötelezett által fizetendő térítési díj összegét méltányosságból elengedi,
ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
50%-át és vagyonnal nem rendelkezik.

4.§6

Az intézmény vezetője a személyes gondozást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások térítési díjára vonatkozó jogszabály szerinti díjhátralékosok
névsorát Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
szociálpolitikai és gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezeti
egységének küldi meg.

5.§

(1) A családok átmeneti otthona intézményegységben érdekképviseleti
fórumot kell működtetni.
(2) Az érdekképviseleti fórum tagjai választás alapján:
a) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői
részéről 2 fő,
c) az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő,
d) a fenntartó részéről 1 fő.
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(3)7 Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 5 évre szól. A tagság
megszűnik:
a) a megbízatás időtartamának lejártával,
b) lemondással,
c) az intézményi jogviszony megszűnésével,
d) a tag halálával.
(4)

A megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani.

(5)

Az érdekképviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ.

(6)

Az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszok ügyében egyszerű
szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt.

(7)

Az érdekképviseleti fórum akkor határozatképes, ha tagjainak több
mint a fele jelen van.

(8)

Az érdekképviseleti fórum elnöke a panasztevőt értesíti a panasz
kivizsgálásának eredményéről. A válaszlevélnek részletes indoklást kell
tartalmaznia, amennyiben az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett
panaszt nem találta megalapozottnak.
8
5/A. §
(1)9 Szociálpolitikai kerekasztal működik a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapszolgáltatások, szakellátások és gyermekjóléti alapellátások
a)
fejlesztése, színvonalának és hatékonyságának javítása, továbbá
b)
a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében.
(2)10 A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai a társulás területén működő
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények fenntartói és
intézményvezetői.
(3) A szociálpolitikai kerekasztal működésének szabályait szervezeti és
működési szabályzatában határozza meg.
6.§

Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.

Porga Gyula s.k.

Dr. Mohos Gábor s.k.
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Az 5.§ (3) bekezdését módosította a 16/2015.(III.26.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2015.05.01. napjától.
Kiegészítette a 26/2014. (VI.30.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2014. július 1. napjától.
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Módosította a 27/2018.(VI.27)Ör. 3.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
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4

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. március 27.
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1. melléklet11,12,13,14 a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás által biztosított a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

1
2
3
4
5

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
A
B
2018. évre tervezett önköltség összege
27 369 585 Ft
Igénybe vehető normatíva
17 684 382 Ft
Intézményi térítési díj
9 685 205 Ft
(önköltség-normatíva)
Havi intézményi térítési díj (hónap/fő) a napi
intézményi térítési díj harmincszorosa
66 330 Ft
Napi intézményi térítési díj (nap/fő)
2 210 Ft
(365 nap/12 fő)
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Módosította a 16/2015.(III.26.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2015.05.01.napjától.
Módosította a 4/2016. (II.25.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.
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Módosította a 8/2017. (II.23.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.
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Módosította a 8/2018.(II.22.) Ör. Hatályos 2018. április 1. napjától.
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Függelék a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNY NEVE: Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

Család- és gyermekjóléti szolgálat:
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.
88/402-520,
Család- és gyermekjóléti központ:
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.
88/402-520
GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA
Családok átmeneti otthona:
8200 Veszprém, Pápai u. 37.
88/561-115
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