Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályiról szóló 5/2009.(VI.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
132.§ (4) bekezdés g) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályiról szóló 5/2009.(VI.5.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 10.§-14.§ helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
10.§
Beloiannisz Község Önkormányzat az Sztv. 57.§ (1) bekezdés szerinti szociális
alapszolgáltatások közül
a) az étkeztetést és
b) a házi segítségnyújtást
biztosítja.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közös szabályai
11.§
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési területén biztosítja az arra rászoruló
lakosok részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást kérelemre lehet megállapítani. Az
alapszolgáltatások iránti kérelmet a jelen rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon
ügyfélfogadási időben a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendeltségén
lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az adott ellátási fajtára vonatkozóan a külön
jogszabályban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemről a szociális bizottság dönt.
(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről a szociális bizottság
döntését követően, az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve
törvényes képviselőjével megállapodást kell kötni. A megállapodás aláírására a Szociális
bizottság elnöke jogosult.
(5) A megállapodás kötelező tartalmi elemei:
a) az ellátás megkezdésének időpontja
b) az ellátás időtartama
c) az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege, a személyi térítési díj megfizetésének
módja, ideje
d) a szolgáltatás nyújtásának helye
e) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes
bejelentési kötelezettség szabályai
f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre.

12.§
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnik:
a) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejárt, vagy a meghatározott
feltétel bekövetkezett,
b) az ellátott halála esetén.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást meg kell szüntetni
a) az ellátott, vagy törvényes képviselője erre vonatkozó kérelme alapján
b) az ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn
c) az ellátott életvitelszerű tartózkodása Beloiannisz községben megszűnik
d) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem veszi
igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem menti ki;
e) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy akadályozza;
f) az ellátott térítési díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére 2 hónapig nem tesz eleget.
(3) Az ellátás megszűnésének megállapításáról és az ellátás megszüntetéséről a Szociális
Bizottság dönt. Az ellátás megszüntetéséről a Szociális bizottság elnöke írásban értesíti az
ellátottat. Ha az ellátott vagy törvényes képviselője az ellátás megszüntetésével nem ért egyet,
az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez
fordulhat.
(4) A megállapodás megszűnése vagy megszűntetése esetén a felek egymással elszámolnak az
esedékes, illetve a hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségről.
Étkeztetés
13.§
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat alapellátásként,
önállóan, intézmény létrehozása nélkül szociális étkeztetést biztosít. Az önkormányzat önálló
főzőkonyhát nem működtet, tálaló konyhát üzemeltet. Az Önkormányzat az Sztv. 62. §-a
szerinti étkeztetést
a) jogosult általi elvitellel, vagy
b) kiszállítással biztosítja.
(2) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.
(3) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, aki
a.) 65. életévét betöltötte, vagy
b) korhatárra tekintet nélkül,
ba) 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, melyet háziorvosa vagy szakorvosa által
kiállított igazolással igazol, vagy
bb) 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, melyet fogyatékossági támogatást, vakok személyi
járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló
határozattal, szakvéleménnyel, illetve irattal igazol, vagy
bc) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,
melyet háziorvosa vagy szakorvosa által kiállított igazolással igazol, vagy

bd) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel
nem rendelkezik.
(4) Az étel kiszállításáról igény esetén az Önkormányzat a szociális gondozója gondoskodik.
(5) Az étkeztetés térítési díját külön rendelet szabályozza.
Házi segítségnyújtás
14. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat alapellátásként,
önállóan, intézmény létrehozása nélkül házi segítségnyújtást biztosít.
(2) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást,
a szociális rászoruló személyek részére, előzetes gondozási szükséglet vizsgálat alapján.
(3) A házi segítségnyújtás igénybevételére jogosult, aki önmaga ellátására egészségi állapota
miatt önállóan nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, aki az ellátásában segítséget tud
nyújtani.
(4) Az ellátásért térítési díjat nem kell fizetni.”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a
hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R 15. §-a.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. - a jelen rendelet 1. melléklete szerinti - 2.
melléklettel egészül ki.
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