Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, a
személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM
rendelet,, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendeletszabályaival együtt kell alkalmazni.
I. rendelet hatálya

1.§
A rendelet hatálya kiterjed a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény által közvetlenül
ellátott az alapító okiratában és működési engedélyében meghatározott ellátási területekre és
az ellátást igénybe vevőkre.
II. A személyes gondoskodás formái
2.§
(1) Kengyel Községi Önkormányzat a szociális alapellátásokat és szakellátást a Kengyeli
Egyesített Szociális Intézmény útján biztosítja.
Az intézmény által biztosított személyes gondoskodás formái:
a) szociális alapszolgáltatások,
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás,
ac) családsegítés
ad, nappali ellátás idősek klubja
ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

b) Szakellátás
ba) Idősek Bentlakásos Otthona

III. Az ellátás igénybevételének módja
3.§
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes. Az e rendeletben
szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.
(2) A kérelem előterjesztése mellé a kért ellátási típusnak megfelelően mellékelni kell a
külön jogszabályban előírt kitöltött formanyomtatványokat és mellékleteket.
(3)Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, az indítványt az érintett
személy
véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselője terjeszti elő.
A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének
beleegyezésével vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta
önállóan
terjesztheti elő.
(4) Ha az ellátást igénylő törvényes képviselője ideiglenes gondnok, intézményi
elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Annak a
személynek a bentlakásos szociális intézménybe történő elhelyezését, akinek
cselekvőképessége a gyámhivatal ideiglenes gondnokrendelő határozata alapján e
jognyilatkozat megtételében korlátozott, az ideiglenes gondnok csak a bíróság ideiglenes
gondnokrendelés fenntartásáról rendelkező jogerős végzése alapján kérheti.

(5) Az ellátást biztosító intézmény egy adott szolgáltatás vonatkoztatásában az alapító
okiratban és a működési engedélyben

meghatározott ellátási területről fogadhat ellátási

igényeket.

IV. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő
megállapodással összefüggő kérdések
4.§
(1) A szociális ellátás igénybevételének megkezdése előtt- a családsegítés kivételével- az
ellátást igénylő illetve törvényes képviselője írásban ellátási forma szerinti megállapodást köt
az ellátást biztosító intézménnyel. A megállapodás megkötésére az Intézmény esetében az
intézményvezető Kengyel Községi Önkormányzat esetében Kengyel Község polgármestere
jogosult.

2) A megállapodás kötelező tartalmi elemei:
a) a szolgáltatás nyújtásának helye
b) ellátás időtartama
c) térítési díj összege, megfizetésének módja és határideje
d) a megállapodás megszűnésének esetei

V. Külön eljárás keretében biztosítható ellátás eseti
5§
Az Intézmény külön eljárás keretében biztosítható ellátási esetei:
a) ha az igénybevevő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója
aki ellátásáról gondoskodna
b) a háziorvos kezelő orvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása
szükséges
c) szociális helyzetében egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be
ami gyorsított eljárást igényel.

d) Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres
férőhelyekre lehet biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő
férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.
VI. Az ellátás megszűnésének esetei, módjai

6.§
(1)A jogosult illetve törvényes képviselője az ellátás megszüntetését kezdeményezheti az
intézményvezetőjénél illetve Kengyel Község Önkormányzat polgármesterénél. Az ellátás a
felek megegyezése szerinti időpontban ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint
szűnik meg.
(2) Az intézményvezető illetve Kengyel Községi Önkormányzat polgármestere megszünteti
az ellátást:
a) ha a másik ellátási forma indokolt
b) ellátott halála esetén
c) az ellátott saját kérésére
d) ha a szolgáltatás biztosítása továbbiakban nem indokolt.
(3 )Az ellátás megszűntetéséről az intézményvezető illetve Kengyel Község Önkormányzat
polgármestere írásban értesíti az igénybevevőt, megjelölve a megszüntetés ellen tehető panasz

lehetőségét. Ha az igénybevevő nem ért egyet az ellátás megszüntetésével az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.

(4) Intézményi jogviszony megszűnése/ megszüntetése esetében az intézmény vezetője
a) gondoskodik az ellátott tárgyi eszközinek kiadásáról
b) gondoskodik az ellátott intézményben , őrzött pénzösszegének kifizetéséről a
pénzkezelési szabályzatnak megfelelően.

VII.Az intézmény térítési díja
7.§
(1)Az intézmény által nyújtott szociális alap szolgáltatásokért és szakellátásért intézményi
térítési díjat kell fizetni. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési
díjának összegét Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő –testületének 7/2014.(IV.29.)
önkormányzati rendelete tartalmazza.
(2) A szociális alapszolgáltatások közül a családsegítés térítésmentes.

VIII. Étkeztetés
8.§
(1)Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkeztetésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) A szociális étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek önálló
képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud és
a )65. életévét betöltötte vagy
b) korhatár tekintet nélkül akinek
ba) egészségi állapota vagy
bb) a fogyatékossága
bc) szenvedélybetegsége vagy
bd) hajléktalansága
be) pszichiátriai betegsége indokolja.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott , krónikus vagy akut megbetegedése fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról

krónikus vagy akut megbetegedése , fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról –részben vagy
teljesen-nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998 évi XXVI. törvény alapján
fogyatékossági támogatásban részesül.
(5) Pszichiátriai betegsége illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt
a személyt, aki fekvőbeteg –gyógyintézeti kezelést nem igényel önmaga ellátására részben
képes.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalanszállás .

9.§
A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat , illetve nyilatkozatokat lehet
elfogadni:
a) a 8.§(2) bekezdés ba) pontban meghatározott esetekben háziorvosi szakorvosi
igazolást
b) a 8.§(2) bekezdés bb) pontban meghatározott esetekben a fogyatékossági támogatást,
vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító
folyósítást igazoló határozatot , szakvéleményt illetve iratot.
c) 8.§(2) bek. be) és bc) pontban meghatározott esetben a pszichiáter vagy neurológus
szakorvosi szakvéleményt.
d) a 8.§(2 bek. bd) pontjában meghatározott esetekben a lakcím igazolására személyi
igazolványt ill. lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve annak aki bejelentett lakóhelye a
hajléktalan szállás.
10.§
Ellátás módja lehet:
a) helyben étkezés
b) meleg étel elvitele saját ételhordóban
c) meleg étel házhoz szállítása saját ételhordóban térítési díj ellenében.
11.§
A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetésért az ellátást igénybe vevők térítési
díjat kötelesek fizetni. Amennyiben a jogosult megfelelő jövedelemmel nem rendelkezik a
térítési díjat a jogosult tartására gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.

IX. Családsegítés
12.§
(1)Családsegítés a szociális vagy mentális problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
(2) A családsegítést az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.
évi III. tv. 64 § -ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
(3) A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

X. Házi segítségnyújtás
13.§
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
14.§
A házi segítségnyújtást az alábbi személyek vehetik igénybe:
a) időskorúak
b) fogyatékkal élők
c) pszichiátriai betegek
d) szenvedélybetegek
e) egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt az ellátási formát igénylik,
illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
d) azok a személyek, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükben történő
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek az önálló életvitel fenntartása céljából.
e) súlyos demenciával küzdő személyek, akik az idősek nappali ellátórendszeréből
kiszorultak, de a tartós bentlakásos intézményi ellátórendszerébe még nem kerültek be.

15.§

(1) a házi segítség nyújtás keretein belül biztosítani kell:
a) alapvető gondozási ápolási feladatok elvégzését,

b) az

önálló

életvitel

fenntartásában

az

ellátott

és

lakókörnyezete

higiéniás

körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.

(2) Kiegészítő szolgáltatásként ebédkihordás is igényelhető.

16.§
A

szociális

alapellátás

keretében

biztosított

házi

segítségnyújtásért

az

ellátást

igénybevevőnek térítési díjat kell fizetni. Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem
rendelkezik a térítési díjat a jogosult tartására gondozására kötelezett és képes személy köteles
megfizetni.

17.§
Az intézmény a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező házi segítségnyújtást
igénylő személyek ellátásáról szociális gondozó alkalmazása útján gondoskodik.

18.§
A házi gondozás megszűnik:
a) ellátott vagy törvényes képviselő kérelme alapján,
b) ellátott egészségi állapotának javulása esetén,
c) ellátott halálával,
d) napi 4 órát meghaladó szükséglet esetén.

XI. Nappali ellátás idősek klubja
19.§
A nappali ellátás idősek klubja szolgáltatást az alábbi személyek vehetik igénybe:
a)nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 18.-ik
életévüket betöltött,vagy
b) egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes személyek.

20.§
A nappali ellátás , idősek klubja keretein belül gondoskodni kell: a hiányzó családi
gondoskodás pótlásáról főként az idős szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények
közé juttatása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó kóros öregség hatásainak
megelőzése, valamint egészségi és higiénés viszonyainak javítása érdekében.
21.§
(1)Az igénylők, az ellátásra vonatkozó igényüket előzetesen szóban, majd írásban az
intézmény vezetőjéhez nyújtják be.
(2)Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe.
22.§
(1)A szociális alapellátás keretében biztosított házi segítségnyújtásért az ellátást igénybe
vevő térítési díjat köteles fizetni.
(2)A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást
igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.
23.§
XII. Az ellátotti jogviszony megszűnése
Az ellátotti jogviszony megszűnik:
a) ellátásra jogosult kérelme alapján,
b) a jogosult halálával,
c) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
d) házirendet súlyosan megsérti,
e) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
f) intézményi ellátása (klubtagság) nem indokolt,
g) 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távol marad, kivéve a kórházi ápolást,
h) viselkedése sérti az együttélés szabályait, a házirendet súlyosan megsérti.

XIII. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
24.§
Kengyel községben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Törökszentmiklós-Tiszatenyő
Társulás látja el feladat-ellátási megállapodás alapján.

XIV. Szakellátás - Idősek bentlakásos otthona
25.§
Az Idősek Otthona alaptevékenységéből adódóan azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött
személyeknek az ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres
gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos
segítséggel képesek. Felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki betegsége miatt nem
tud önmagáról gondoskodni.
26.§
(1)Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve annak
törvényes képviselőjének kérésére, indítványára történik.
(2.) Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, az indítványt annak
törvényes képviselője terjeszti elő.
(3)A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének
beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, az indítvány kérdésében vita van,
arról a gyámhivatal dönt.
(4)Amennyiben a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, a gondnokolt intézményi
elhelyezésére vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása
szükséges.
(5) Az intézményi ellátás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani.

27.§
(1) Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel,
illetőleg

törvényes

képviselőjével

„Megállapodás”t

köt.

(2)A Megállapodás tartalma az alábbiakra terjed ki:
a)az ellátás igénybevételének kezdő időpontja, illetve határozott időtartamú elhelyezés
esetén záró időpontja,
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, köre, a személyi térítési díj
megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok,
c) a megállapodás módosításának szabályai,
d)az intézményi jogviszony megszűnésének módjai,
e) panasztétel lehetősége és annak kivizsgálásának módja.

28.§
(1) Az Intézményben az ellátásért térítési díjat kell fizetni.
(2) Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, melynek összegét évente kétszer
módosíthatja.
(3) Az intézmény lakói által fizetendő térítési díj összegéről (személyi térítési díj) az
intézmény vezetője legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 15 napon belül írásban
értesíti a fizetésre kötelezettet.
XV. Az intézményi jogviszony megszűnése
29. §
(1) Az intézményi jogviszony megszűnik:
a)az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b)a lakó halálával,
c)a megállapodás lakó általi felmondásával.

(2 )Az Intézmény vezetője az intézményi jogviszonyt megszűnteti, ha az ellátott
a)másik intézménybe történő elhelyezése válik indokolttá,
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c)intézményi elhelyezése nem indokolt.
30.§
(1)Az Intézmény vezetője az ellátás megszűntetéséről, valamint a megszűntetés ellen tehető
panaszról írásban értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszűntetéssel a lakó,
illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon
belül az intézmény fenntartójához

fordulhat. Ilyen esetben az Intézmény az ellátást

változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős
és végrehajtható határozatot nem hoz.

(2) Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a lakót, illetve
törvényes képviselőjét:
a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak
elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről,
b) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
c) intézménnyel, illetve a lakóval szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges
előterjesztési és rendezési módjáról.

XVI. Záró rendelkezések
31.§
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról szóló és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény , a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/ 1993 (II.17) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.07)
SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Kengyel, 2014. május 22.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző
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Dr. Fekete Nóra

jegyző

