PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és
92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. §
Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.
(1) A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményének működtetésével
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d) nappali ellátás (időskorúak nappali ellátása, demens személyek nappali
ellátása),
e) pszichiátriai betegek nappali ellátása,
f) fogyatékos személyek nappali ellátása.
(2) Gyermekjóléti alapellátások:
a) család- és gyermekjóléti szolgálat a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményének működtetésével,
b) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődében, óvodában, iskolai napközis
foglalkozás keretében).”
2. §
A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„14. §
(1) A rendelet 13. §-ában meghatározott ellátások, szolgáltatások igénybevételéről, a
szolgáltatások biztosításáról, illetve az ellátások megszüntetéséről
a) a bölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetés esetében az étkeztetési szolgáltatást
végző intézmény vezetője,
b) a 13. § (1) bekezdésben felsorolt ellátások esetében a Segítő Kezek Szociális
Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője (a továbbiakban:
intézményvezető) dönt.
(2) A kérelmet szóban vagy írásban a jogosult vagy törvényes képviselője
nyújthatja be.
(3) Az intézményvezető és a jogosult, illetve törvényes képviselője által
megkötött megállapodás tartalmazza különösen:
a) az igénybevett szolgáltatások idejét, formáját, módját és körét,
b) a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj mértékét és a díjfizetési
kötelezettség szabályait,
c) az igénybevevő bejelentési kötelezettségét.
(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést és
házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi
épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.
(5) Ha az intézményvezető a jogszabályokban meghatározott feltételek hiánya miatt az
ellátás igénybevételéről nem intézkedhet, a kérelem elbírálására - külön eljárás
keretében, az önkormányzat által átruházott hatáskörben - a szociális ügyekkel
foglalkozó szakbizottság (a továbbiakban: Bizottság) jogosult.”
3. §
A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjat,
valamint a fizetésre kötelezettek körét a rendelet 6. melléklete tartalmazza. Az
intézményvezető méltányosságból csökkentheti, illetve elengedheti határozott
időre az intézményi térítési díj összegét, ha az ellátásban részesülő rendkívüli
élethelyzetbe kerül, létfenntartása átmenetileg vagy tartósan veszélyeztetve van,
mindaddig, amíg jövedelmében pozitív változás nem áll be.”
4. §
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„16. §
(1) A jogosult vagy törvényes képviselője a rendelet 13. § (1) bekezdés a), b), d) és f)
pontjában foglalt szociális alapszolgáltatások személyi térítési díj összegét ha
vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a személyi térítési díj
összegéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Bizottsághoz
fordulhat és a Bizottság dönt a személyi térítési díj összegéről. A kérelmet az
Irodához kell benyújtani.
(2) Az intézményvezető méltányosságból határozott időre elengedheti és csökkentheti
a személyi térítési díj összegét, ha az ellátásban részesülő rendkívüli élethelyzetbe
kerül, létfenntartása átmenetileg vagy tartósan veszélyeztetve van.”
5. §
A Rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló törvényben meghatározottakon túl:
a) a jogosult, vagy a törvényes képviselő írásos kérelme alapján,
b) a rászorultság megszűnése esetén,
c) abban az esetben, ha a jogosult az ellátást 30 napig bejelentés nélkül
nem veszi igénybe,
d) a jogosult elköltözik az ellátási területről.
(2) Az ellátás megszüntetésének időpontjául az utolsó ellátásban töltött napot
kell meghatározni.”
6. §
A Rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
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1. melléklet a 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által
biztosított ellátásoknál az intézményi térítési díj mértéke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

A
Település

B
Ellátás

C
Díj

Püspökladány

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idős korúak nappali ellátása
Demens személyek nappali ellátása
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Fogyatékos személyek nappali ellátása
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idős korúak nappali ellátása
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idős korúak nappali ellátása
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idős korúak nappali ellátása
Demens személyek nappali ellátása
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idős korúak nappali ellátása

610 Ft/nap/fő
220 Ft/gondozási óra/fő
0 Ft/nap/fő
0 Ft/nap/fő
0 Ft/nap/fő
0 Ft/nap/fő
0 Ft/nap/fő
584 Ft/nap/fő
0 Ft/gondozási óra/fő
0 Ft/nap/fő
676 Ft/nap/fő
0 Ft/gondozási óra/fő
0 Ft/nap/fő
520 Ft/nap/fő
0 Ft/gondozási óra/fő
0 Ft/nap/fő
0 Ft/nap/fő
730 Ft/nap/fő
200 Ft/gondozási óra/fő
0 Ft/nap/fő

Sárrétudvari

Szerep

Földes

Nagyrábé

A megállapított intézményi térítési díj összege az ÁFA-t tartalmazza.”

