Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 62. § (2)
bekezdésében, 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, 92.§ (2) bekezdésében, 115. § (3)
bekezdésében, 116. § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatástól szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2)
bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális
Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli:
I. fejezet
Általános rendelkezés
1. A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja, hogy az Szt., a Gyvt., valamint a végrehajtásukra kiadott
jogszabályok alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások formáit, azok igénybevételének módját, az ellátás
megszűnésének és megszüntetésének eseteit, valamint az ellátásokért
fizetendő térítési díjakat szabályozza.
a)

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások:
aa) családsegítés,
ab) tanyagondnoki szolgáltatás,
ac)
étkeztetés,
ad) házi segítségnyújtás,
ae) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

b)

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
ba) gyermekjóléti szolgáltatás,
bb) gyermekek napközbeni ellátása.
2. Rendelet hatálya
2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a Gyvt.
4. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott személyekre, valamint az Szt. 7. §ában meghatározott személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által biztosított, az Szt.-ben
szabályozott szociális alapszolgáltatásokra, és a Gyvt.-ben szabályozott
gyermekjóléti alapellátásokra.
3. Értelmező rendelkezések
3.§
1.
2.
3.
4.

Család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak.
Ellátott: 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátásokat igénybevevő személy.
Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fogalom
Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
II. fejezet
4. Eljárási szabályok
4.§
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet a (Ket.) 34. § (2) és 38.
§ (1) bekezdésekben foglaltak szerint szóban vagy írásban a nyárlőrinci
Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani.
(2) A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
igénylésének
tekintetében
a
nyárlőrinci
polgármesteri
hivatal
közreműködőként jár el; - felvilágosítást nyújt, a kérelem benyújtásához,
űrlapot biztosít, a döntést hozó intézmény vezetőjéhez továbbítja a kérelmet.
A kérelmeket közvetlenül a Tiszakécske Város Önkormányzatának Egyesített
Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ (Tiszakécske, Kőrösi út. 2.)
vezetőjéhez is be lehet nyújtani.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
a kérelmező alapvető személyazonosító adatait (neve, anyja neve,
születési helye, ideje), és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJszám);
b)
a kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helyét;
c)
a kért szociális ellátási forma megnevezését és indokolását.
III. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
5. Családsegítés
5. §

A Szt. 64. § szerinti családsegítés tevékenységet feladat ellátási megállapodás
alapján a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzat Családsegítő Szolgálatának családsegítője a Lakiteleki Eötvös
Általános Iskola Buzás János tagintézményében biztosított kihelyezett székhelyén
ügyfélfogadás során végzi. (Nyárlőrinc, Iskola utca 2-4.)

6. Tanyagondnoki szolgáltatás
6. §
A tanyagondnoki szolgáltatást külön rendelet szabályozza.
7. Étkeztetés
7. §
(1) A Szt. 62. §-a szerinti étkeztetésben elsősorban a 62. életévét betöltött személyt
kell részesíteni.
Életév betöltése előtt álló személy részére abban az esetben állapítható meg
étkeztetés, ha a kérelmezőnek:
- született súlyos betegsége vagy olyan szerzett betegsége van, amely mozgásában,
életvitelében, önellátási képességében korlátozza, illetve
- fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, emelt összegű családi
pótlékban, rokkantsági ellátásban részesül és azt hitelt érdemlően igazolni tudja,
egyéb a fentiekbe be nem sorolható méltánylást igénylő élethelyzetekben a
képviselőtestület dönt.
(2) Az étkeztetést a jogosult általi elvitellel és házhozszállítással kell megoldani.
A polgármesteri hivatal által biztosított házhozszállítás az alábbi esetekben indokolt:
a) a jogosult mozgáskorlátozott, vagy egészségi állapota – amit szakorvosi, vagy
háziorvosi igazolás alátámaszt – a házhozszállítást indokolja, vagy
b) fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, emelt összegű
családi pótlékban, rokkantsági ellátásban részesül és azt hitelt érdemlően igazolni
tudja,
c) egyéb a fentiekbe be nem sorolható méltánylást igénylő élethelyzetekben a
képviselőtestület dönt.
(3) Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeiben bekövetkező változásokról 15
napon belül köteles tájékoztatni a képviselőtestületet. A képviselőtestület a
bekövetkező változásokat megvizsgálva mérlegeli a jogosultság fennállását, és ha
szükséges megszünteti azt mind az étkeztetés, mind a házhozszállítás tekintetében.
(4) A szociális étkezés igénybevétele kérelem alapján történik, a kérelemről – az Szt.
rendelkezése alapján – a képviselőtestület dönt. Az étkeztetést a polgármesteri
hivatal szervezi.
8. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
8. §
(1) Az önkormányzat Tiszakécske Várossal feladat ellátási megállapodást kötött, oly
módon, hogy Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ
(Tiszakécske, Vörösmarty u. 11.) által biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások közül a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
(2)

Tiszakécske Várossal kötött megállapodás által biztosított személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról a Szt. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján a megállapodás előírásai az
irányadók.
(3) A Szt 63. § szerinti házi segítségnyújtást, valamint a 65. § szerinti jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás tevékenységet az 1. § (1) bekezdés a) pont ad) és ae) alpontjai
szerint a Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ
alkalmazásában álló házi gondozó végzi.
(4) Az ellátás iránti kérelmet, melyet a 4. § (2) bekezdése szerint lehet benyújtani a
Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény vezetője bírálja el és állapítja meg az
ellátás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjat.
Ha az ellátást igénylő (illetve törvényes képviselője) a döntést vitatja, az arról szóló
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a nyárlőrinci Képviselő-testülethez
fordulhat. Ha a felülvizsgálat során alacsonyabb összegű térítési díj megállapítására
kerül sor, a különbözet elszámolását az intézmény és a nyárlőrinci polgármesteri
hivatal egymás között rendezi.
(5) Az ellátások kezdő időpontja az indokoltság megállapítását követő nap, illetve az
ellátást igénylő kérelmében megjelölt időpont.
IV. fejezet
9. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
9. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása
keretében valósulhat meg.
(2) A Gyvt. 40. § szerinti gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat
Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozója a Lakiteleki Eötvös Általános Iskola
Buzás János tagintézményében biztosított kihelyezett székhelyén ügyfélfogadás
során végzi. (Nyárlőrinc, Iskola utca 2-4.)
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
10. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátása óvodai nevelés, iskolai napközi otthonos ellátás
és tanulószobai ellátás keretében történik.
(2) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény
szabályai szerint annak vezetőjénél kell benyújtani.
(3) A szülői felügyeleti joggal rendelkező kérelmére az ellátást biztosító intézmény

vezetője gondoskodik az ellátásba való felvétel iránt, és egyidejűleg közli az
étkeztetés személyi térítési díját.
(4) Ha a Gyvt., illetve e rendelet másként nem rendelkezik a személyes
gondoskodást nyújtó ellátás keretében nyújtott étkeztetésért a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő köteles a személyi térítési díjat
megfizetni.
(5) Az óvodai nevelés és a gyermekétkeztetés feladatainak ellátása a Tisza-menti
Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás útján történik (székhely: Lakitelek, Széchenyi
krt. 48.). A gyermekintézményekben történő napközbeni ellátás keretében biztosított
étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása a Tisza-menti Köznevelési és
Gyermekjóléti Társulás keretében történik. Az intézményi térítési díjat Lakitelek
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg.
V. fejezet
Szociális alapellátások
10. Térítési díjra vonatkozó rendelkezések
11. §
(1)
A szociális alapszolgáltatások közül térítési díjat kell fizetni a szociális
étkeztetésért.
(2)
A Házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjfizetési
kötelezettségére a Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a Tiszakécske Város
Önkormányzat Képviselő-testülete erre vonatkozó rendelete előírásai az irányadó.
(3)
A térítési díjat – a Szt.-ben meghatározottak szerint – a Szt. 114. § (2)
bekezdésében meghatározott személyek kötelesek fizetni.
11. Intézményi térítési díj
12. §
(1)
Az intézményi térítési díj kialakítására a Szt. 115. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt szabályok az irányadók.
(2)
Az étkeztetés intézményi térítési díja (egy adag ebéd) nettó 310,- Ft+ ÁFA =
bruttó ár: 395,- Ft, valamint a kiszállítás költsége háztartásonként napi 150,- Ft.
12. Személyi térítési díj
13. §
(1)
A személyi térítési díj megállapítását és felülvizsgálatát az ellátást igénylő havi
jövedelme alapján a Szt. 116. §-ban foglalt szabályok figyelembevételével konkrét
összegben kell megállapítani és az ellátást igénylővel határozattal kell közölni.

(2)
Az intézményi térítési díj változása esetén a személyi térítési díjakat az új
intézményi térítési díj hatálybalépésétől kell megállapítani.
(3)
A Szt 115. § (3) bekezdése szerint a személyi térítési díjat csökkentő tényezők
különösen – ha az igénylő –
a) egyedülálló és önálló háztartást vezet,
b) rendszeres havi jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb összegű öregségi
nyugdíj mértékét,
c) betegsége miatt havi kiadása (gyógyszerköltség kivételével) meghaladja a
rendszeres havi jövedelme 10 %-át,
d) 66%-ot meghaladó mértékben rokkant,
e) 80. éves életkort betöltötte.
A jövedelemmel nem rendelkező igénylőt térítési díj megállapítása nélkül ingyenes
étkeztetésben kell részesíteni.
(4) Ha az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a
személyi térítési díjat vitatja az (1) bekezdés szerinti megállapodás kézhezvételétől
számított 8 napon belül a Nyárlőrinci Község Képviselőtestületéhez, mint
fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a személyi térítési díj összegéről a
Képviselő-testület határozattal dönt.
(5) Az e rendeletben szabályozott ellátásokról a családsegítés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, és a gyermekek
napközbeni ellátása kivételével a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.
13. Hatályba léptető rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 5-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről,
fizetendő térítési díjakról szóló 18/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete.
Nyárlőrinc, 2014. augusztus 28.
Pap Sándor
polgármester helyett és nevében
Tormási Zoltán
alpolgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. szeptember 3.
Zayzon Jenőné
jegyző

