Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
17/2010. (XII.3.) számú önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
3/2008. (I.25.) számú rendelet módosításáról1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben – továbbiakban Sztv. – kapott felhatalmazás alapján a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2008. (I.25.) számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
1. §
(1)

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §
(1) E rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket átruházott hatáskörben:
a)
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének Oktatási, Szociális és Kulturális
Bizottsága (lakásfenntartási támogatás)
b) Kétegyháza Nagyközség polgármestere (temetési segély, átmeneti segély, krízis segély)
gyakorolja.”
(2) A Rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Feladat ellátási szerződés alapján, kistérségi keretek között kerülnek ellátásra:
a)
b)
c)
d)
e)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
Támogató szolgálat;
Közösségi ellátás.
Szociális étkeztetés;
Házi segítségnyújtás.”

(3) A Rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Tagjai
- polgármester;
- az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság egy tagja;
- a Gondozási Központ vezetője;
- az általános iskolák egy-egy delegáltja.”
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A rendeletet a képviselő-testület a 2010. november 30-i ülésén fogadta el.

43) A Rendelet V. Fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„V. FEJEZET
Egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások
34.§.
Idősek nappali ellátása
(1) Az idősek nappali ellátása a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.
(2) Az idősek klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy, aki egészségi
állapotára figyelemmel az előzőekben meghatározott gondozásra szorul.
(3) A Klub lehetőséget biztosít:
a)
b)
c)
d)
e)

napközbeni tartózkodásra, pihenésre,
a társas kapcsolatokra, közösségi együttlétre,
személyes tisztálkodásra,
a személyi ruházat tisztítására,
az étel melegítésére, tálalására, fogyasztására.

(4) A Klub a gondozottak számára biztosítja továbbá:
a) igény szerint – térítés ellenében- a meleg ételt,
b) szabadidős programok szervezését,
c) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezését, a szakellátásokhoz való
hozzásegítést,
d) hivatalos ügyek intézését,
e) életvitelre vonatkozó tanácsadást, életvezetés segítését,
f) speciális önszerveződő csoportok támogatását, működésének, szervezésének
segítését.
35. §.
Fogyatékosok nappali ellátása
(1) Az önkormányzat nappali ellátást biztosít a település közigazgatási területén élő,
elsődlegesen a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló

1998. évi XXVI. törvény szerinti feltételeknek megfelelő személyek számára, akik
érzékszervi – így különösen látás-, mozgásszervi fogyatékosságban szenvednek, értelmi
képességeiket jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolják, illetőleg a
kommunikációjukban számottevően korlátozottak, és ez számukra tartós hátrányt
jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
(2) Az intézményben nem gondozható három éven aluli gyermek, valamint az, aki
önmagát vagy másokat veszélyeztető magatartást tanúsít, illetve orvosi ellátást, állandó
ápolást igényel. Nem gondozható továbbá az a gyermek sem, aki gyógypedagógiai
nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő
nevelési, oktatási intézményben biztosítható.
(3) Az ellátottak az intézménybe csak próbaidővel vehetők fel, amely nem haladhatja meg
a három hónapot.
(4) Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
kérelmére, indítványára történik. Korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét
törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben nincsen korlátozva –
önállóan terjesztheti elő az intézmény vezetőjénél.
(5) Az ellátás megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, vagy annak
törvényes képviselőjével megállapodást köt. Ennek tartalmi elemei a Sztv. 94/B. § (2)
bekezdésének megfelelően az intézményi ellátás időtartama, az intézmény által nyújtott
szolgáltatások, formája, módja valamint a személyi térítési díj megállapítására
vonatkozó szabályok.
(6) Az intézményben való munkavégzés feltétele a Szt. 113/G §-a szerinti rehabilitációs
alkalmassági vizsgálaton való részvétel. A szakértői vélemény alapján a továbbiakban
az intézményvezető dönt a foglalkoztatásáról.
Az ellátás igénybevételéről az intézményvezető az igények beérkezésének
sorrendjében, az intézmény férőhelyszámának függvényében dönt.
36.§.
Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani az alább felsoroltak miatt, a
megfelelő igazolás alapján:

a) koruk, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltése esetén, melynek
igazolása a személyazonosításra alkalmas okmány másolata alapján történik;
b) egészségi állapotuk, mely alapján történő igénybevétel feltétele a 9/1999. (XI.
24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletének „B” lapján adott háziorvosi javaslat;
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, mely alapján történő igénybevétel
feltétele a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletének „B” lapján
adott háziorvosi javaslat;
d) szenvedélybetegségük, mely alapján történő igénybevétel feltétele addiktológiai
szakorvosi vélemény bemutatása;
e) hajléktalanság, mely alapján történő igénybevétel feltétele, az erre vonatkozó
dokumentum másolata, vagy igazgatási szerv erre vonatkozó igazolása.
A jogosultsági feltételek megléte esetén az intézmény vezetője igazolást állít ki, melyet
szükség szerint, de legkésőbb két év elteltével felülvizsgál.
A szolgáltatás igénybevételének további eljárási szabályait a Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Szakmai Programja tartalmazza.
37.§.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást az Szt. 63. §-ban és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 25. §-ban meghatározott
feladatok végrehajtásával.
A szolgáltatás igénybevételének és részletes szabályait a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet,
valamint a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Szakmai
Programja tartalmazza.
38.§.
Családsegítés
(1) A családsegítő szolgáltatás célja a település területén élők szociális és mentálhigiénés
problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok,

életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése,
valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
(2) A Gondozási Központ keretén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
a megelőző tevékenység körében:
a)

b)

figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagy
számban előforduló problémák okait, és jelzi azokat az illetékes hatóság, vagy
szolgáltatást nyújtó szerv felé, életvezetési tanácsokat ad, megmutatja lehetséges
segítségi módokat, válságkezelés, tanácsadás stb. biztosítása,
veszélyeztetett és krízishelyzet észlelő jelző rendszert működtet, ennek keretében
elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények,
gyermekjóléti szolgálat részvételét a megelőzésben.

(3) A Családsegítő Szolgálat a jelentkezett probléma megoldása érdekében:
a)
b)
c)
d)
e)

tájékoztatást ad felmerült probléma hatékony megoldása érdekében igénybe
vehető ellátások módjáról, az ahhoz való hozzájutásról,
szociális életvezetési és mentálhigiénés segítséget nyújt,
segítséget nyújt szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyekben,
meghallgatja az egyén panaszát, a leghathatósabb segítsége nyújtva,
családgondozással segíti a családban jelentkező krízis megoldását.
39.§
Tanyagondnoki szolgáltatás

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja, a helyi tömegközlekedéssel nem érintett bel- és
külterületi lakott helyek intézményhiányból eredő települési hátrányainak enyhítése, az
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz,
egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá egyéni, közösségi szintű
szükségletek teljesítésének elősegítése.
(2) A tanyagondnoki szolgálat körében a tanyagondnok közreműködik:
a) az étkeztetés biztosításában,
b) a házi segítségnyújtásban,
c) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban (gyógyszer kiváltás orvosi rendelésre
és a helyben történő személyszállítás, ha ez másképp nem megoldható)
d) a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatások, igények, információk
közvetítésében az önkormányzat és a lakosság között.”

(5) A Rendelet 19. §-ában foglalt „Bizottság” meghatározás helyébe a „polgármester”
meghatározás lép.

2. §

Jelen rendelet 2010. december 3. napjával lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

