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Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2011 ( III.04.) számú rendelete az
1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított
2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
(egységes szerkezetben)
Homokmégy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, valamint a többször módosított 1993.
évi III. Tv. 92.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja

1.§
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és
intézményi térítési díját.
A rendelet hatálya

2.§
A rendelet hatálya a (2-3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed
/1/ Homokmégy Község közigazgatási területén élı, a Szociális törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§
(1) bekezdésében és a 6.§-ban meghatározott személyekre.
/2/ E rendelet hatálya az Szt. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az /1/
bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak
a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. Tv. rendelkezései szerint
jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
/3/ E rendelet hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3.§ (3) bek. a) pontjában foglalt jogosultsági körbe
tartozó személyre is, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
A személyes gondoskodás formái

3.§
/1/ Homokmégy Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások keretében biztosítja:
a.) étkeztetés,
b.) házi segítségnyújtás,

ALAPSZOLGÁLTATÁS
Étkeztetés

4.§
/1/ Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
/2/ Étkeztetésben elsısorban a 62. életévét betöltött személyt kell részesíteni.
62. életév betöltése elıtt álló személy részére abban az esetben állapítható meg étkeztetés, ha a
kérelmezınek:
a) született súlyos betegsége vagy olyan szerzett betegsége van, amely mozgásában,
életvitelében, önellátási képességében korlátozza, illetve
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b) fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, emelt összegő családi
pótlékban, I-II. fokú rokkantsági nyugdíjban részesül és azt hitelt érdemlıen igazolni
tudja,
c) egyéb a fentiekbe be nem sorolható méltánylást igénylı élethelyzetekben a polgármester
az étkeztetésrıl dönt.
/3/ Az étkeztetést a kérelmezı általi elvitellel, illetve házhoz szállítással kell megoldani.
A tanyagondnoki szolgálat általi házhozszállítás az alábbi esetekben indokolt:
a) 62. életévét betöltötte és egészségi állapota – amit szakorvosi, vagy háziorvosi igazolás
alátámaszt – a házhozszállítást indokolja, vagy
b) fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, emelt összegő családi
pótlékban, I-II. fokú rokkantsági nyugdíjban részesül és azt hitelt érdemlıen igazolni
tudja,
c) egyéb a fentiekbe be nem sorolható méltánylást igénylı élethelyzetekben a házhoz
szállításról a polgármester dönt.
/4/ Az ellátásban részesülı a jogosultság feltételeiben bekövetkezı változásokról 15 napon belül
köteles tájékoztatni a polgármestert. Aki a bekövetkezı változásokat megvizsgálva mérlegeli a
jogosultság fennállását, és ha szükséges megszünteti azt mind az étkeztetés, mind a
házhozszállítás tekintetében.
/5/ A szociális étkezés igénybevétele kérelem alapján történik, a kérelemrıl – az Szt. rendelkezése
alapján – a polgármester dönt. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell elıterjeszteni.
/6/ A szociális étkezésért az Szt. térítési díjról szóló rendelkezései és a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló Kormányrendelet alapján térítési díjat kell fizetni.
Az önkormányzati fenntartású intézményben biztosított szociális étkezésre vonatkozó térítési díját
e rendelet 1. számú melléklete alapján kell megállapítani.
Házi segítségnyújtás

5.§
/1/ Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
/2/A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
Az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését, mint – bevásárlás, gyógyszer
kiváltása
étel házhoz szállítása – stb
a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében – illetve azok elhárításában való
közremőködést
/3/ A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:
azokról az idıskorú személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl
nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik bentlakásos
intézményi elhelyezésre várakoznak.
/4/ A házi segítségnyújtás iránti kérelemrıl – az Szt. rendelkezése alapján – a polgármester dönt.
/5/ A házi segítségnyújtást az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja. A házi segítségnyújtás
iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell elıterjeszteni.
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Az ellátás igénybevételének módja

6.§
/1/ Az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell
elıterjeszteni, az erre a célra létrehozott formanyomtatványon.
/2/ A jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles jövedelmi és vagyoni helyzetérıl nyilatkozni,
és e nyilatkozatot alátámasztó dokumentumokat csatolni. Amennyiben a támogatás
megállapításának feltétele a megromlott egészségi állapot, akkor az erre vonatkozó orvosi
igazolást.
/3/ Az intézményi ellátás igénybevételének idıpontjában a polgármester gondoskodik az ellátást
igénybevevıvel, ill. törvényes képviselıjével a Megállapodás megkötésérıl.
/4/ A polgármester az ellátás (étkeztetés és házi segítségnyújtás) soron kívüli biztosításáról dönt,
amennyiben ezt a kérelmezı életkörülményei indokolják.
/5/ E rendelet hatálya alá tartozó ellátásoknál nincs lehetıség az elektronikus hatósági
ügyintézésre.
Az ellátás megszüntetésének esetei és módjai és a jogorvoslati eljárás

7.§
/1/ Az intézményi jogviszony megszőnésére, megszüntetésére az Szt. 100-104. §-ban foglalt
rendelkezések az ellátási típusoknak megfelelıen irányadók.
/2/ Ha intézményi jogviszony a polgármester intézkedése következtében szőnik meg és a
megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselıje nem ért egyet, az értesítés
kézhezvételétıl számított 8 napon belül a képviselı -testülethez fordulhat. Ilyen esetben a
Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete határozattal dönt. Az étkeztetés és a házi
segítségnyújtás tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés esetében a határozat
kézhezvételétıl számított 8 napon belül a kérelmezı a képviselı-testülethez fordulhat.
/3/ Az intézményi jogviszony megszüntetése elleni panaszt a Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani.
Az ellátás igénybevételével, valamint a megállapodásban foglalt kötelezettségekkel
összefüggı panaszok elintézések rendje

8.§
A panaszok elintézésével kapcsolatban a polgármester kötelezettségeit a mindenkor hatályos
Szociális törvény határozza meg.
Záró rendelkezések

9.§.
/1/1 Az intézményi térítési díjakról e rendelet 1.számú Melléklete rendelkezik.( 2009.04.01 –tıl
2010.02.28 –ig az 1.számú Melléklet – 2010.03. 01 – tıl az 1/A számú Melléklet – 2011.04.01 –
tıl 1/B.számú Melléklet )
1

Rendelkezését megállapította: 1/2010 ( II.18.) számú rendelet
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/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is
alkalmazni kell.
/3/ A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a 12/2000 (VIII.30.) számú rendelet ,
a Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.

Homokmégy, 2009-03- 25.

Tapolcsányiné Varga Krisztina
polgármester

Hodovánné Ancsa – Molnár Mária
jegyzı

A rendelet kihirdetve: 2009. március 26.

Hodovánné Ancsa – Molnár Mária
jegyzı

A rendelet kihirdetve: 2011.03.04.

Hodovánné Ancsa – Molnár Mária
jegyzı
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(2009.04.01 – tıl 2010.02.28.)

Szolgáltatás

1.számú Melléklet

1 főre eső szolgáltatás:

Intézményi térítési díj

önköltség és a
szolgáltatáshoz biztosított
normatív állami támogatás
különbözete
Étkeztetés
I. kategória:Azon ellátottak

Ft/fő/nap

Lakásra száll.

Szállítás nélkül

Ft/fő/ebéd

Ft/fő/ebéd

434 Ft

434 Ft

384 Ft

476 Ft

476 Ft

426 Ft

után illeti meg az
önkormányzatot, akinek a
családjában a Szoc. Tv.
119/C § - a alapján
megállapított egy főre eső
jövedelem a nyugdíjminimum
150 % - át nem éri el.
II. kategória: Azon ellátottak
után illeti meg az
önkormányzatot, akinek a
családjában a Szoc. Tv.
119/C § - a alapján
megállapított egy főre eső
jövedelem eléri a
nyugdíjminimum 150 % - át,
de nem haladja meg annak
300 % - át.
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III.kategória: Azon ellátottak

542 Ft

542 Ft

után illeti meg az
önkormányzatot, akinek a
családjában a Szoc. Tv.
119/C § - a alapján
megállapított egy főre eső
jövedelem a nyugdíjminimum
300 % - át meghaladja.

1/A számú Melléklet 2

(2010.03.01 – tıl 2011.03.31.)

( 1 főre eső szolgáltatás:
önköltség
önköl
tség és a

Szolgáltatás

szolgáltatáshoz biztosított
normatív állami támogatás
különbözete )

Intézményi térítési díj
Szociális étkeztetés

Lakásra száll. Szállítás nélkül
Ft/fı/ebéd
Ft/fı/ebéd

520 Ft

2

Rendelkezéseit megállapította: 1/2010 ( II.18.) számú rendelet

440 Ft

492 Ft
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1/B.számú Melléklet 3

(2011.04.01 – tıl)

( 1 főre eső szolgáltatás:
önköltség és a

Szolgáltatás

szolgáltatáshoz biztosított
normatív állami támogatás
különbözete )

Intézményi térítési díj
Szociális étkeztetés

Lakásra száll. Szállítás nélkül
Ft/fı/ebéd
Ft/fı/ebéd

550 Ft

3

Rendelkezéseit megállapította: 5/2011 (III.04.) számú rendelet

490 Ft

