Monostorpályi Község Önkormányzatának
…/2012. (….) önkormányzati rendelete
a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010.
(IX. 16.) önkormányzat rendelet módosításáról
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2)
bekezdésében és a 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló
9/2010. (X. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Helyi rendelet) 30. § helyébe a
következő rendelkezés lép:
„30.§ (1) A Gondozási Központ intézményvezetője intézkedik a szociális alapszolgáltatás
megszüntetéséről, illetve megszűnik
a) a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó
kérelmére, mely esetben a felmondási idő 30 nap.
b) az ellátást nyújtó intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
c) a jogosult halálával,
d) a határozott idejű szociális ellátás időtartalmának lejártával.
e) bentlakásos intézménybe történő elhelyezéskor,
f) ha a szociális ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn,
(2) A szociális alapszolgáltatásáért a Szt. 114.§-ban felsorolt jogosultaknak személyi térítési
díjat kell fizetni, amelyet az intézményi térítési díj figyelembe vételével kell megállapítani. A
személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, melynek összege
nem lehet magasabb a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjnál. A személyi
térítési díj konkrét összegéről az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően
írásban tájékoztatni kell.
(3) A személyi térítési díj összege az Szt. 116.§ (3) bekezdésére figyelemmel az Szt. 116.§ (1)
bekezdésében foglalt jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.
(4) A szociálisan rászoruló személy (továbbiakban igénybe vevő) kérelme alapján a
megállapított személyi térítési díj
a) csökkenthető 10%-kak, ha az igénybe vevő családjában az egy főre jutó rendszeres havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el,
b) elengedhető, arra az átmeneti időtartamra, amelyre az igénybe vevő rendszeres
pénzellátásra, jövedelemre nem jogosult.
(5) Szociális rászorultság feltételei szociális étkeztetés tekintetében
a) Életkora miatt szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, aki 60. életévét betöltötte.
b) Egészségi állapota miatt szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, akinél háziorvos
igazolja, hogy betegség, illetve más egyéb egészségügyi állapot miatt az érintett nem, vagy
csak részben képes az önellátásra, ezáltal étkezését önmaga számára nem képes biztosítani.

c) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan
rászorultnak, ha vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az étkezést önmaga számára, azaz testi
fogyatékos, értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, pszichiátriai betegségben szenved.
d) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha vonatkozó
orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a szenvedélybetegség jellege miatt
az érintett nem képes biztosítani az étkezést önmaga számára, azaz állapotából eredően
képtelen önmagát ellátni.
e) Hajléktalan személy akkor minősül szociálisan rászorultnak, ha a személy nyilatkozatában
tartózkodási helyként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a hajléktalan
étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan személy életét.
(6) Az intézményi térítési díjakat jelen rendelet melléklete tartalmazza.”
2.§

A Helyi rendelet 31. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„31.§ (1) A étkeztetésre vonatkozó intézkedésekre értelemszerűen az Szt., a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(IX.24.) SzCsM.
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Korm. rendelet vonatkozó jogszabályhelyeiben meghatározottakat is alkalmazni kell.
(2) Az étkeztetési feladatot a Gondozási Központ önállóan látja el, az Önkormányzat által
működtetett főzőkonyhán előállított étel biztosításával. Az étkeztetés igénybe vehető helyben
fogyasztással, az étel igénybe vevő által történő elvitelével, valamint az étel házhoz
szállításával. Az igénybe vevő házhoz szállításra való jogosultságát a háziorvosnak kell
igazolni.
(3) Az étkeztetés nyújtás konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozat, illetve a
szolgáltatást megállapító megállapodásban kell rendelkezni.”

3.§

A Helyi rendelet 32. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„32.§ (1) Az idősek tartós bentlakásos szociális ellátása (továbbiakban: idősek otthona)
tekintetében az állami normatívával nem támogatott férőhelyekre történő elhelyezésnek, az ide
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett a következőket kell alkalmazni:
a) az állami normatívával nem támogatott férőhelyekre történő elhelyezés előtt a szociális
szakellátást kérelmezőnek, törvényes képviselőjének, vagy egy harmadik félnek vállalnia kell a
kieső állami normatívával megemelt intézményi térítési díj megfizetését.
b) az ellátottnak a későbbiekben, a normatívával támogatott férőhelyre történő átkerülését,
annak módját és feltételeit az ellátott és a szolgáltató között kötendő megállapodás részletezi.
(2) Minden egyéb tekintetben az ellátásra vonatkozó jogszabályok az irányadók.”
4. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépést követő
munkanapon hatályát veszti.
Szabó József
polgármester

Juhász Péter
jegyző

Jelen rendeletet 2012. …………… napján kihirdettem.
Juhász Péter
jegyző

