Kisszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2015.(III.30.)
önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§. (3)-(4) bekezdés, a 92. § (1)-(2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy megállapítsa az Önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő,
a szociális rászorultságtól függő szociális intézményi ellátások formáit, szervezeti kereteit, az
eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének
módját, feltételeit és garanciáit.
A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel és tartózkodási rendelkező:
a.) magyar állampolgárokra,
b.) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c.) hontalanokra,
d.) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre
e.) a települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére az arra
rászorulónak étkezést illetve szállást biztosít, ha ennek hiánya a rászorulónak
az életét, testi épségét veszélyezteti.
f.) A rendelet hatálya az e. pontban meghatározott ellátások tekintetében a
fentieken túlmenően kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (2) bekezdésében
foglaltakra.
(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az
Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.

II. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Az ellátások formái
3.§
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásként az önkormányzat
az alábbi ellátási formákat biztosítja:
1. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
a)
b)
c)
d)

tanyagondnoki szolgáltatás
étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés.

2. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMA
a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)
b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (időskorúak gondozóháza).
Alapszolgáltatások
4.§
Tanyagondnoki szolgáltatás
(1) A tanyagondnoki szolgáltatás szabályait az Szt. 60. §-a határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a külterületen az I. és II. számú tanyagondnoki körzetében
tanyagondnoki szolgáltatást biztosít.
(3) A tanyagondnoki körzetek számát és területi beosztását a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(4) A tanyagondnokok a körzetükben szociális étkeztetés keretében ebéd szállítást is
végeznek.
5.§
Étkeztetés
(1) Az Szt. 62.§-ában meghatározott étkeztetést az önkormányzat biztosítja.
(2) Szociálisan rászorult különös tekintettel
a) aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
b) egészségi állapota alapján, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást
szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex
minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket,
c) fogyatékossági támogatásban részesülő személyek,
d) szenvedélybetegek
e) a szolgáltatást igénybe vevő személy, akinek rendszeres havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltak igazolására mellékelni kell a Nyugdíjbiztosítási
Kirendeltség határozatát a rokkantsági nyugdíj vagy a rehabilitációs ellátás megállapításáról.

(4) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltak igazolására mellékelni kell a Magyar Államkincstár
fogyatékossági támogatást megállapító határozatát.
(5) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltak igazolására mellékelni kell a szakorvos által
kiállított szakvéleményt.
(6) Az étkeztetés igénybevételéről a polgármester megállapodást köt az igénybevevővel. A
megállapodás formanyomtatványát e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6.§
Házi segítségnyújtás
Az Szt. 63.§-ában meghatározott házi segítségnyújtást az önkormányzat a Halasi Többcélú
Társulás Szociális Szolgáltató Központon keresztül biztosítja.
7.§
Családsegítés
Az Szt. 64.§-ában meghatározott családsegítést az önkormányzat a Halasi Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ keretein belül biztosítja.
Szakosított ellátási forma
8.§
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)
Az önkormányzat az Szt. 66/A 67.§-68.§-ában meghatározott ápolást, gondozást nyújtó
intézményt (idősek otthona) a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ keretein belül biztosítja.
9. §
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Az Szt. 80.§-ában meghatározott átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt (időskorúak
gondozóháza) az önkormányzat a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ keretein belül biztosítja.
III. fejezet
Az intézményi jogviszony
10. §
Az ellátások igénybevételének szabályai
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének módjára az
Szt. 93-94/D. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az étkeztetés iránti kérelem formanyomtatványát e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A házi segítségnyújtás, a családsegítés, az ápolást, gondozást nyújtó intézmény és az
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetében a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa által jóváhagyott Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és
Működési Szabályzata határozza meg:

a) önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módját,
b) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást
nyújtani,
c) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás,
d) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait.
A szociális ellátás iránti kérelem elbírálása
11.§
(1) A tanyagondnoki szolgáltatás és az étkeztetés iránti kérelemről a polgármester dönt.
(2) A házi segítségnyújtás, a családsegítés és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézménybe
történő felvételről a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által
jóváhagyott Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint az intézmény vezetője dönt.
Térítési díj
12. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni az
Szt. 114.§ -119/B. §-ban foglaltak szerint.
(2) Kisszállás Község Önkormányzat által ellátott szociális feladatok (szociális
étkeztetés) intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat (idősek otthona, fogyatékosok otthona,
idősek gondozóháza, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátás),
azok igénybevételének szabályait, valamint az ellátások intézményi térítési díját a
társulási megállapodásban megnevezett önkormányzat rendelete tartalmazza.
(4) Az intézményi térítési díjat az ellátás igénybevételét követő hónap 10. napjáig kell
megfizetni.
Térítési díj a Szociális Szolgáltató Központ
által nyújtott szolgáltatások esetén
13. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás személyi térítési díját az ellátást
igénybe vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni az
ellátást nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a
Szociális Szolgáltató Központ elszámolási számlájára.
(2) Törvényi felhatalmazás alapján a fenntartó jogkörében eljáró Társulási Tanács
(továbbiakban Társulási Tanács) a személyi térítési díjat csökkentheti vagy
elengedheti.

(3) Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja,
a kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül a
fenntartóhoz fordulhat a személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt.
(4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető
(továbbiakban szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi
térítési díjat elengedheti, ha:
a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni
szociális, egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – egy éven túli
munkanélküliségének fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak
munkanélkülisége és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a térítési díj
megfizetése súlyosan veszélyezteti.
(5) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság
javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha:
a) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű
családi pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem
éri el.
(6) A szakmai vezető ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként
megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a szakmai vezető 15 napos
határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt
térítési díj befizetésére. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, a szakmai
vezető a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
(7) A nyilvántartott díjhátralékról a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a
fenntartót.
(8) A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék
behajthatatlannak minősül a 4/2013. Korm. rendelet 1.§ 1. pontja alapján.
Záró rendelkezések
14. §
(1) E rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007.(XII.20.) a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
b) a Rendelet módosításáról szóló 5/2008.(IV.10.) önkormányzati rendelet,
c) a Rendelet módosításáról szóló 13/2008.(X.30.) önkormányzati rendelet,
d) a Rendelet módosításáról szóló 5/2009.(V.28.) önkormányzati rendelet,
e) a Rendelet módosításáról szóló 8/2009.(VI.23.) önkormányzati rendelet,
f) a Rendelet módosításáról szóló 12/2009.(IX.24.) önkormányzati rendelet,
g) a Rendelet módosításáról szóló 20/2009.(XII.17.) önkormányzati rendelet,

3. melléklet
KÉRELEM
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás – szociális étkeztetés- igénybevételére
1. Az ellátást kérelmező adatai:
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Születési név:……………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Születési helye, időpontja:………………………………………………………………………
Lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..
Állampolgársága:………………………………………………………………………………..
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, szabad mozgás és tartózkodás
joga:……………………………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:…………………………………………………………..
Az ellátást kérelmező cselekvőképes:

igen

nem

Amennyiben nem, úgy
törvényes képviselőjének:
a.) neve:…………………………………………………………………………………….
b.) születési neve:…………………………………………………………………………..
c.) anyja neve:……………………………………………………………………………...
d.) születési helye, időpontja:………………………………………………………………
e.) lakóhelye:……………………………………………………………………………….
f.) tartózkodási helye:……………………………………………………………………...
g.) telefonszáma:…………………………………………………………………………...
a tartására kötelezett személy:

a.) neve:…………………………………………………………………………………….
b.) születési neve:………………………………………………………………………….
c.) anyja neve:……………………………………………………………………………...
d.) születési helye, időpontja:………………………………………………………………
e.) lakóhelye:……………………………………………………………………………….
f.) tartózkodási helye:……………………………………………………………………...
g.) telefonszáma:…………………………………………………………………………...
legközelebbi hozzátartozójának:
a.) neve:…………………………………………………………………………………….
b.) születési neve:…………………………………………………………………………..
c.) anyja neve:……………………………………………………………………………...
d.) születési helye, időpontja:………………………………………………………………
e.) lakóhelye:……………………………………………………………………………….
f.) tartózkodási helye:……………………………………………………………………...
g.) telefonszáma:…………………………………………………………………………...
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
Szociális étkeztetés igénybevétele:



Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:………………………………………………...
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:…………………………………………..
Az étkeztetés módja:
helyben fogyasztás



elvitellel



kiszállítással



Kisszállás,……………………………….
……………………………………………………..
az ellátást kérelmező (törvényes képviselő) aláírása

NYILATKOZAT ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Alulírott ……………………………………….(ellátást kérelmező vagy törvényes képviselője
nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában más szociális alapszolgáltatást
igénybe veszek

nem veszek igénybe.

Az alábbi szociális alapszolgáltatásokat veszem igénybe (csak a fentiekben bejelölt „igénybe
veszek” válasz esetén kitöltendő):
Szolgáltatás típusa

Szolgáltató neve/címe

Igénybevétel
kezdete

szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
közösségi ellátások
támogató szolgáltatás
nappali ellátás

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben népkonyha, családsegítés, utcai szociális munka,
nappali melegedő, falu és tanyagondnoki szolgáltatást, valamint szenvedélybetegek részére
nyújtott alacsony küszöbű szolgáltatást vesz igénybe, arról nem kell nyilatkoznia.
Kisszállás,……………………………..
…………………………………………..
ellátást kérelmező/törvényes képviselő aláírása

4. melléklet
MEG ÁLLAPODÁS
szociális étkezés igénybevételéhez
mely létrejött Kisszállás község Önkormányzat Polgármestere, mint szociális szolgáltatást
nyújtó
másrészről:
a.) mint az ellátást igénybevevő:


Név:



Anyja neve:



Születési hely, idő:



TAJ szám:



Lakóhely:

Születési név:

b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője:





Név:
Anyja neve:
Telefonszám:
Lakóhely:

Lánykori név:
Születési hely, idő:

szám alatti lakos között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Étkeztetés szociálisan rászorultaknak
 Módja: - helyben fogyasztás
- elvitel
- kiszállítás
- diétás étkeztetés
Az igénybevétel helye: ______________________________________ konyha
Az igénybevétel gyakorisága:

…………………………………………………..

Az ellátás időtartama: határozatlan időtartamú
határozott időtartamú
Az ellátás igénybevételének kezdő időpontja: …….év……………hó……nap
Az ellátás igénybevételének befejező időpontja (határozott időtartamú ellátás esetén)
………..év…………….hó……..nap

Az igénybevevő tudomásul veszi, hogy a személyi térítési díjáról írásban értesül. Kisszállás
község Önkormányzat évente legfeljebb kétszer megváltoztathatja a többszörösen
módosított 1993. III. tv. 115.§-a alapján az intézményi térítési díjat.
Az ellátást igénylő személyi térítési díját Kisszállás Község Önkormányzat Polgármestere a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. §. (1)-(2)
bekezdése, a 115. §. (1)-(2) bekezdése, a 116. §. (1) bekezdése, és a (3) bekezdés a)
pontja, a 119/C. §. (1) bekezdésének a) pontja és a 119/C. §. (2) bekezdésének a) pontja,
valamint Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról alkotott helyi rendeletében foglaltak figyelembe
vételével állapította meg. Az étkeztetés személyi térítési díja nem haladhatja meg az Szt.
119/C. §. (1) bekezdésének a) pontja, felülvizsgálatkor az Szt. 119/C. §. (2) bekezdésének
a) pontja szerinti jövedelem 30 %-át.
Az Szt. 119/C. §. (1) bekezdés a) pontja, illetve a 119/C. §. (2) bekezdés a) pontja szerinti
jövedelemvizsgálat alapján az ellátást igénylő havi jövedelme …………………... Ft/hó,
azaz …………………………...…………………………………………………forint/hó.
Fentiek alapján az ellátást igénylő személyi térítési díja: ………………..………. Ft/nap,
azaz…………………………………………………………………………..…forint/nap.
Az étel házhozszállításának díja: ………Ft/nap, azaz ……………..……….………forint/nap.
Az étkeztetést a szociálisan rászorultak vehetik igénybe, melyről a 1993. évi III. tv. 62.§. (1)
bekezdése és Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testület 19/2007.(XII. 20.)
számú rendelet 5.§ 3. melléklete tartalmaz.
Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről írásban az
igénybe vevő értesül. Az igénybe vevő családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban
bekövetkezett változást 15 napon belül köteles bejelenteni.
Az igénybevevőnek az étkezési térítési díjat előre, a tárgyhó 10-ig kell a mindenkori szociális
gondozónak befizetni.
Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a
felek közös megegyezése alapján.
Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályait a módosított 1993. III. tv.
(továbbiakban Szt.) 100-101.§-ai és a 103-104. §-ai szabályozzák. Meghatározott
esetekben a megállapodást mindkét fél felmondhatja. A megállapodás a felmondás
bejelentésétől, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül szűnik meg.
Az ellátást igénybevevő, valamint jogait képviselő panasszal élhet:
 Kisszállás község Önkormányzat Polgármesterénél
 Az ellátott jogi képviselőnél: Petrich István 6430 Bácsalmás, Kosztolányi 33. (Tel.
06/20/489-9606 v. 06/30/961-2521) E-mail: petrich.istvan@gmail.com
 Az Állampolgári jogok Országgyűlési Biztosánál.
A megállapodást a felek elfogadták, és mint mindenben megegyezőt aláírták.
Kisszállás, ……………………………..
……………………………………
Szolgáltató, intézményvezető, ellátást
végző aláírása

……………………………………
Igénybevevő, vagy törvényes
képviselője aláírása

