Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző
Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2016. október 10.

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B.§ (2) bekezdés, 60.§ (3)-(4) bekezdés, 62.§ (2)
bekezdés, 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) bekezdés a)-g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Móricgát
községi Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény ( a továbbiakban: Szt.) valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján a
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák, azok igénybevételének
módját, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének eseteit, az ellátásokért fizetendő térítési
díjakat, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztal működését a helyi sajátosságok
figyelembevételével szabályozza.
2. A rendelet hatálya
2.§ A rendelet hatálya az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott
a) a 3. § a) pontban, a 3. § b) pontban, a 3. § c) pontban valamint a 3. § d) pontban
szabályozott ellátások tekintetében Jászszentlászló és Móricgát közigazgatási területén
b) a 3. § e) pontban szabályozott ellátás tekintetében Jászszentlászló közigazgatási
területén
c) a 3. § (2) bekezdésben szabályozott ellátás tekintetében Magyarország teljes területén
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

II. Fejezet
A személyes gondoskodás formái
3. Ellátás igénybevétele
3. § (1) Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat Jászszentlászló-Móricgát
Községek Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás) útján biztosítja:
a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) idősek nappali ellátása
e) tanyagondnoki szolgálat.
(2) A Társulás a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formák közül ápolást,
gondozást nyújtó intézményként az – idősek bentlakásos intézménye ellátási formát –
biztosítja.
4. § (1) Az önkormányzat által, az Alapszolgáltatási Központhoz benyújtott kérelem
benyújtását igénylő ellátások:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) idősek nappali ellátása
d) idősek bentlakásos intézménye
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli
kérelmére, indítványára történik, melyet az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének
kell benyújtani.
(3) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított az 1997. évi
XXXI. törvény az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el.
(4) Az (1) bekezdésben felsorolt ellátásokat szóban, vagy írásban formai kötöttségek nélkül,
az ellátási típusnak megfelelően lehet kérelmezni, valamennyi személyes gondoskodási forma
esetén be kell nyújtani jövedelem nyilatkozatot is.
(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
szolgáltatás iránti kérelem alapján az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője végzi el
az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Az Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetője a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint
megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. Ha a gondozási szükséglet
a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetője tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének
lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig
napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.
5. § (1) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele külön eljárást nem igényel, ugyanakkor a
családsegítő szolgálat kapcsolatfelvételének dokumentálása a forgalmi naplóban történik.
(2) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha
az ellátásra jogosult életét, testi épségét veszélyeztető körülmény ezt indokolttá teszi.
4. Ellátás megszüntetése
6. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek vagy megszüntethetők az Szt.
100-102. §-a szerinti esetekben
(2) Az intézményi jogviszony megszüntetésére 3 hónapos felmondási idő figyelembe
vételével kerül sor.
7.§ (1) Az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét is megilleti a felmondás joga.
A felmondás időtartamát – figyelemmel a fenntartói érdekekre – a felek 3 hónapban
határozzák meg.
(2) Az intézményi jogviszony - intézményvezetői megszüntetése esetén – megszüntetésének
jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat, vagy az egyszeri
hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

5. Megállapodás elemei
8. § A megállapodás tartalmazza
a) az ellátás kezdetének időpontját,
b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam
megjelölését),
c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben
az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár,
e) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.

III. fejezet
Szociális szolgáltatások
6. Étkeztetés
9. §1 (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak napi egyszeri meleg
étkeztetésről gondoskodik az önkormányzat, akik önmaguk, illetve eltartottjuk részére
tartósan, vagy átmeneti jelleggel koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem tudják a meleg
ételt biztosítani.
(2) szociálisan rászorultnak minősül az a személy, aki:
a. a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.
b. munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, ill. legalább 40%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett.
c. tartósan, vagy átmenetileg egészségi állapota jelentősen megromlott;
d. fogyatékos, pszichiátriai beteg.
e. szenvedélybeteg.
f. hajléktalan.
(3) Az egyszeri meleg ebéd biztosítása a Társulás központi konyhájáról történik. Az igénylők
az ebédet az Szent László Alapszolgáltatási Központból vihetik el vagy az ottani étkezőben
lehet elfogyasztani vagy lakásra történő kiszállítással kell megoldani.
(4) Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A
szolgáltatási önköltség összege 2016. évben:
(a) napi egyszeri meleg étel, (helyben fogyasztással, vagy elvitellel): 877,- Ft / adag
(b) a kiszállítás költsége 110,- Ft.
(5) A képviselő testület az intézményi térítési díjat a (9) bekezdésben meghatározott díjnál
alacsonyabb összegben,
(a) kiszállítás nélkül, (helyben fogyasztással, vagy elvitellel): 660,- Ft / adag,
(b) kiszállítással: 765,- Ft / adag, melyből a kiszállítás költsége 105,- Ft,
állapítja meg.
(6) A személyi térítési díj, az étkeztetés, valamint az ételkihordás díjait az Szent László
Alapszolgáltatási Központvezetője a tényleges igénybevétel alapján havonta utólag állapítja
meg és ezen összeget a következő hónap 15-ig napjáig kell megfizetni.

1

Módosította a 8/2016. (III.31. ) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. május 1.

7. Házi segítségnyújtás
10. § (1) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása során a Szt. 63.§-a és az 1/2000.(I.7.)
SzCsM rendelet 25.§-ában foglaltak az irányadók.
(2)2 Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A
szolgáltatási önköltség összege 2016. évben, 1 473,- Ft / óra.
(3)3 A képviselő testület az intézményi térítési díjat a (2) bekezdésben meghatározott díjnál
alacsonyabb összegben,
a.) Szociális segítés óradíja:
450.- Ft / óra
b.) Személyes gondozás óradíja:
450.- Ft / óra
(4) A személyi térítési díj csökkenthető azon ellátottak esetében, akiknek havi jövedelme az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, ebben az esetben 100.Ft/óra. A személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmet, az Alapszolgáltatási Központ
fenntartójához kell benyújtani, melyről a fenntartó határozatban rendelkezik. A személyi
térítési díjról szóló fenntartói határozat a kérelem benyújtásától a következő térítési díj
felülvizsgálatig érvényes.
(5) A házi segítségnyújtás személyi térítési díját a Alapszolgáltatási Központ vezetője a havi
tényleges ellátás összesítése alapján állapítja meg, és az azt követő hónap 15. napjáig kell
megfizetni.
8. Családsegítés
11. § (1) A családsegítés során a Szt. 64. § (2)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint kell
eljárni.
(2) A szociális alapszolgáltatások közül a családsegítés ellátási forma önkéntesen, térítés
mentesen vehető igénybe. A kérelmet írásban vagy szóban a családgondozóhoz kell intézni.

9. Idősek Nappali ellátás
12. § A nappali ellátást a Társulás az Szt. 65/F. § szerint biztosítja.
13.§4 (1) Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A
szolgáltatási önköltség összege:
(a) csak napközbeni tartózkodás esetén: 646,- Ft / nap.
(2) A képviselő testület az intézményi térítési díjat az (1) bekezdésben meghatározott díjnál
alacsonyabb összegben,
(a) csak napközbeni tartózkodás esetén: 0.- Ft / nap
(b) ott étkezés esetén: 660,- Ft / nap
állapítja meg.
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10. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás
14.§ (1) Az ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezésre irányuló kérelmet az
Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást
igénylők elhelyezéséről. Az intézményvezető azonnal illetve soron kívül az alábbi esetekben
biztosít férőhelyet:
a) azonnali elhelyezésre akkor kerülhet sor, ha a jogosult életét, egészségét, testi épségét
közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzetben van, és nincs elhelyezését valamint ellátását
vállaló hozzátartozó vagy más személy,
b) soron kívüli elhelyezésre akkor kerülhet sor, ha:
ba)egészségügyi intézmény a jogosult további gondozását nem vállalja,
bb) jogosult tartósan önmaga ellátására képtelen állapotban van és nincs ápolását,
gondozását vállaló hozzátartozó vagy más személy,
bc)ha a jogosult ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni,
bd) ha a bíróság külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén
elrendeli.
15. § (1)5 Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A
szolgáltatási önköltség összege, átlagos szintű ellátás esetén 168 723,- Ft/hó; 5 624,- Ft/nap.
(2)6 A képviselő testület, az intézményi térítési díjat 2016. május 01-től a (1) bekezdésben
meghatározott díjnál alacsonyabb összegben, átlagos szintű ellátás esetén 72 000,- Ft / hó;
2 400.- Ft / nap állapítja meg.
(3) Az Alapszolgáltatási Központ fenntartója jelen rendeletében határozza meg azokat a
férőhelyeket, amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be. Az Idősek
bentlakásos intézményében a képviselő testület minden férőhelyet belépési hozzájárulás
nélkül betölthető férőhelyként határoz meg.
16. § Az ápolást, gondozást nyújtó intézményben a személyi térítési díjat az ellátott, illetve
törvényes képviselője, vagy a személyi térítési díjat fizető más személy előre, a
tárgyhónapban fizeti meg úgy, hogy ha az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj
összege kevesebb lenne, mint a már befizetet összeg, az előre befizetett térítési díjat a
következő fizetés alkalmával be kell számítani vagy azt vissza kell fizetni. Amennyiben a
fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő
összeg különbözetét visszamenőleg kell téríteni
11. Tanyagondnoki szolgáltatás
17. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja Jászszentlászló külterületén lévő tanyasi lakott
helyek intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása továbbá az egyéni közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
(2) A tanyagondnok -a közvetlen, személyes szolgáltatások köréből- alapfeladatként látja el a
következő feladatokat:
a) a közreműködés
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aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása;
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így
ca) az óvodába, iskolába szállítás, amennyiben a b) pontban meghatározottakkal
időben összeegyeztethető,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás számára -a közvetlen, személyes szolgáltatások közülkiegészítő feladatnak minősülnek az alábbi szolgáltatások:
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (2) bekezdés a) pontjában
meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
(4) A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati, Társulási
feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül:
a) az ételszállítás Társulás intézménybe,
b) az önkormányzati, Társulási információk közvetítése a lakosság részére,
c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
(5) A Társulás eltekint attól, hogy a szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatást igénybe
vevő aláírásával leigazolja annak tényét
IV. fejezet
Külön eljárás nélküli ellátás nyújtásának esetei
18. § Az intézményvezető az igénylő kérelmére, köteles külön eljárás nélkül étkeztetést,
megfelelő szolgáltatást, illetve szállást biztosítani, ha az ellátásra jogosult életét, testi épségét
veszélyeztető körülmény (közvetlen életveszély) ezt indokolttá teszi.

V. fejezet
Külön eljárás keretében biztosított ellátás esetei
19. § (1) A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás igénybevételének időpontjában az
intézményvezető - családsegítés kivételével - és az ellátást igénybevevő, illetve törvényes
képviselője megállapodást köt, figyelemmel a Szt-ben és a szakmai jogszabályokban
foglaltakra.
(2) A szociális alapszolgáltatásokat - a családsegítés kivételével – írásban kell kérelmezni. A
kérelem előterjesztésekor mellékelni kell 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú
melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt,
illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést,
valamint az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

VI. fejezet

Szociálpolitikai kerekasztal
20. § A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) Alapszolgáltatási Központ vezetője, vagy általa megbízott személy
b) Nagycsaládosok Jászszentlászlói Egyesületének elnöke
c) Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesületének elnöke
d) polgármester
e) jegyző
f) Védőnő
g) Közös Hivatal szociális ügyintézője
h) háziorvosok

V. Fejezet
Záró rendelkezések
21. § (1) Ezen rendelet 2015. június 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.20.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról
2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1/2014. (I.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XI.25)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1/2014. (I.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Jászszentlászló, 2015. április 24.
Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző

Rendelet kihirdetve:
Jászszentlászló, 2015. április 24.
Valentovics Beáta
jegyző

1. melléklet a 10/2015.(IV.24. ) önkormányzati rendelethez7
Tanyagondnoki szolgáltatás külterületi ellátási területei

7

Módosította a 17/2016. (IX.30. ) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. szeptember 30.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Felsőtanya
Békáspart
Legelődülő
Lantostanya
Kalmárerdő
Kalmárföld
Felsőszentgyörgy
Alsószentgyörgy
Ilonaszállás

