Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II.26.) ökt.
rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról
szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) (továbbiakban Sztv.) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi
rendeletet alkotja:
I.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentkirály község Önkormányzata által fenntartott
személyes gondoskodást nyújtó intézményre és a község területén állandó
bejelentett lakással, valamint állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező
bevándorolt személyekre, a község területén tartózkodó hajléktalanokra.
II.
A személyes gondoskodás formái
2. § Az önkormányzat - a szociálisan rászorult személyek részére - az alapellátás
keretében saját intézményén belül biztosítja az alábbi ellátásokat:
 étkeztetést,
 házi segítségnyújtást
Önkormányzati társulás útján:
 családsegítést
3. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk,
egészségi
állapotuk,
fogyatékosságuk,
pszichiátriai
betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult személy az Sztv. 62. § (1)
bekezdésében felsorolt személyek jövedelemre tekintet nélkül.
(3) Azok az ellátást igénybe vevő személyek, akiknél a szociális rászorultság nem
állapítható meg, az étkeztetést az intézményi térítési díj megfizetése mellett vehetik
igénybe.
4. § (1) A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről,
akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből átmenetileg vagy tartósan nem
képesek és róluk nem gondoskodnak.

(2) Házi segítségnyújtás körébe értendő szolgáltatások: ápolási-gondozási
tevékenység, hivatalos ügyintézés, vásárlás, takarítás, porszívózás, portörlés,
mosás, mosogatás, segítő beszélgetés, mentális beszélgetés, látogatás.

III.
Az ellátás igénybevételének módja
5. § (1)1 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az
ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Az étkeztetés
szociális szolgáltatás nyújtásáról a Polgármester, a házi segítségnyújtás
szolgáltatás
biztosításáról
az
Egészségház
és
Idősek
Klubjának
intézményvezetője dönt. A kérelmet az elbíráló személyhez kell benyújtani.
(2) A jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek mellékelni kell a családjában az egy
főre jutó jövedelemről szóló igazolást.
IV.
Az igénybevett ellátások térítési díja
6. § (1) Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete.
(2) Étkeztetésnél az egy adag, valamint házi segítségnyújtásnál az óradíj intézményi
térítési díját a mindenkori hatályos költségvetési rendelet tartalmazza.
(3) Az ellátást igénybe vevő által fizetendő térítési díjat (továbbiakban: személyi
térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, ami nem haladhatja
meg az intézményi térítési díj összegét.
A személyi térítési díjról az intézményvezető az ellátást igénylőt az ellátás
igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.
(4)2 A személyi térítési díj megállapításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy annak
összege nem haladhatja meg a jegyző által kiadott igazolásban (továbbiakban:
igazolás) lévő jövedelem
30 %-át étkeztetés
25 %-át házi segítségnyújtás esetén,
30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.
(5)3 Mentes a személyi térítési díj megfizetése alól az, aki jövedelemmel nem
rendelkezik, étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén, akinek a családja
jövedelemmel nem rendelkezik.
Jövedelem alatt az Sztv. 4. § (1) a) pontja szerinti jövedelmet kell érteni.
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(6) A házi segítségnyújtás körébe tartozó ápolási-gondozási tevékenység után – ide
értve vérnyomás-mérés, vércukormérés, gyógyszeradagolás, orvos hívása,
gyógyszeríratás, fekvőbeteg-ápolás – a személyi térítési díjat nem kell megfizetni.
7. § Az étkeztetés személyi térítési díja az igazolásban lévő jövedelem 13 %-a.
8. §4 A házi segítségnyújtás személyi térítési díja az intézményi térítési díj 70
%-a.
V.
Önkormányzati társulás keretében ellátott feladatok
9. § Családsegítés: az önkormányzat területén élő szociális és mentálhigiénés
problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetbe került személyek, családok
részére nyújtott ellátás, amely az életvezetési képességük megőrzésére, a
krízishelyzet megelőzésére és megszüntetésére irányul. A családok segítése
érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.
Jelzőrendszer: jegyző, társadalmi szervezetek, szociális egészségügyi szolgáltató,
intézmények, gyermekjóléti szolgálat, pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó
szolgálat, egyházak, magánszemélyek.
A családsegítés keretében biztosítani kell:
- szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást,
- szociális ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást,
- családgondozást,
- tanácsadást,
- közösségfejlesztő, közösségépítő, konfliktuskezelő programok szervezését.
VI.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megszűnésének esetei
10. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnik:
a) a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmére
b) ha a szociális szolgáltatást a jogosult szándékosan akadályozza,
c) a jogosultnak a településről történő elköltözésével,
d) a jogosultsági feltételek megszűnésével,
e) a jogosult halálával.
VII.
Záró rendelkezés
11. § E rendelet a községi hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 9/2006. (VII.27.) ökt. rendelet.
Szentkirály, 2008. február 26.
Szabó Gellért
polgármester
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dr. Lipka Klaudia
jegyző

