BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (III.24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról
(Egységes szerkezetben a 9/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel)
Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 92. §-ban és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 10. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
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: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.), valamint a végrehajtásukra kiadott
jogszabályok alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
formáit, azok igénybevételének módját, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének
eseteit, az ellátásokért fizetendő térítési díjakat, a jogosultak érdekvédelmét, a fenntartó
feladatát és jogkörét, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztal működését a helyi
sajátosságok figyelembevételével szabályozza.
2. A rendelet hatálya
2.§
(1) E rendelet hatálya Bagamér Nagyközség Önkormányzata által fenntartott személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézményekre terjed ki.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat igénybe vehetik a
Bagamér településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és
életvitelszerűen itt lakó, valamint a lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában kétséget kizáró
módon bizonyíthatóan életvitelszerűen itt lakó személyek, továbbá az Sztv. 4. § (2) – (3)
bekezdése szerinti hajléktalan személyek.
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II. fejezet
A személyes gondoskodás formái
3.§
(1) Bagamér Nagyközség Önkormányzata az Sztv. és a Gyvt. alapján a (2) bekezdésben
meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja.
(2) Szociális alapszolgáltatások:
a. étkeztetés,
b. házi segítségnyújtás,
c. családsegítés,
(3) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a Sztv. és a Gyvt.
szabályozott rendelkezéseit kell alkalmazni.
III. fejezet
Szociális alapszolgáltatások
1.Étkeztetés
4.§
(1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodás keretében étkeztetést biztosít azoknak a
szociálisan rászorultaknak, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt azt önmaguknak,
illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, és annak az igénylőnek, illetve általa eltartottnak is, aki kora vagy egészségi
állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni.
(2) Az étkeztetés vonatkozásában szociálisan rászorult:
a) aki hajléktalan, vagy aki egyedül él és jövedelemmel nem rendelkezik,
b) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét, egyedül élő esetén a 62.
életévét betöltötte,
c) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga
ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud,
d) azok a személyek, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő
visszailleszkedés céljából étkeztetéstámogatást igényelnek önálló életvitelük
fenntartásához.

2. Házi segítségnyújtás
5. §
(1) A Képviselő-testület házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról, akiknél a
gondozási szükséglet fennáll.
(2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából.
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3. Családsegítés
6. §
(1) A Képviselő-testület családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő
szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő
személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.
4. Az ellátásokat biztosító szervezetek
7. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltató az 4. § és a 5. § (1) bekezdése
szerinti ellátás vonatkozásában a Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Szociális
Alapszolgáltatásai (4286 Bagamér Kossuth u. 7.).
(2) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény a 6.§ szerinti ellátás vonatkozásában a
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás (4287 Vámospércs Béke u. 1.) és a
Bagamér Kossuth u. 7. szám alatti intézménye végzi.
5. Az ellátás igénybevétele
8. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele
általában önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.
(2) A Gyvt. által meghatározott esetekben - ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes
igénybevételével nem biztosított - a személyes gondoskodás kötelező igénybevételét kell
elrendelni.
(3) A 4.§ és 5.§-ban meghatározott szolgáltatás a szolgáltató székhelyén (4286 Bagamér
Kossuth utca 7.), a szolgáltató által elkészített formanyomtatványon kérelmezhető.
A kérelmet az ellátás vezetőjének telefonon is jelezheti a 399-016-os telefonszámon, ebben az
esetben a szolgáltatás vezetője segít a kérelem kitöltésében.
(4) Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdés előtt az ellátást igénylővel,
illetve törvényes képviselőjével – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – írásban
megállapodást köt, amely tartalmazza:
a) az ellátás kezdetének időpontját,
b) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam
megjelölését),
c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, formáját, módját, körét,
d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben
az ellátás térítési díj-fizetési kötelezettséggel jár,
e) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait,
f) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat,
g) panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának módját.
(5) A jogosultsági feltételek igazolásához szükséges:
a) kor szerinti jogosultság esetén: személyi igazolvánnyal történő egyeztetés
b) egészségi állapota szerinti jogosultság esetén:a háziorvos által kiállított, egészségi
állapotra vonatkozó igazolás
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(6) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatás az (1) bekezdés szerint igényelhető, a
szolgáltatás megkezdése előtt a szolgáltatás vezetője elvégzi a mindenkor hatályos 36/2007.
(XII.22.) SZMM-rendeletnek megfelelő gondozási szükséglet vizsgálatát.
(7) Az étkeztetés esetén a jövedelemmel nem rendelkező, krízis helyzetben lévő személy
részére az intézményvezető külön eljárás nélkül a meghatározott létszám felett is nyújthat
ellátást.
(8) A szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről az intézményvezető dönt.
(9) A jogorvoslati kérelmek elbírálása az alábbiak szerint történik:
Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat és a Képviselő-testület határozattal dönt a jogorvoslati kérelemről.
(10) Szociális alapellátás és az átmeneti és a tartós elhelyezés körében sürgős, azonnali
ellátás soron kívüli elhelyezés biztosítható abban az esetben, ha az ellátás hiánya a kérelmező
életét, testi épségét veszélyezteti.
6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének és megszüntetésének
esetei
9. §
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének eseteit a mindenkor hatályos
Sztv. 100. §-a és a Gyvt. 37/A. §-a határozza meg.
7. Térítési díjak
10. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátási formáknál a rendelet
1. számú mellékletében foglalt intézményi térítési díjakat kell alkalmazni.
A térítési díj fizetésére kötelezettek körére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi törvény 114.§ (2) bekezdése és a 29/1993. (II.17.) Korm.rendelet vonatkozik.
11. §
(1) A személyi térítési díjat a szolgáltatás vezetője állapítja meg, és a térítési díj fizetésére
kötelezettet erről írásban tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület által fenntartott szociális szolgáltatóban az intézményi térítési díjakat
minden évben március 31-ig állapítja meg a Képviselő-testület. A szolgáltatásvezető által
felülvizsgált új személyi térítési díjakat a megállapítást követő hónap első napjától kell
alkalmazni.
(3) A személyi térítési díjakat minden hónapban előre, a hónap 6. napjáig kell megfizetni.
12. §
(1) Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díj összegét vitatja, illetve annak
csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat, aki határozattal
dönt a térítési díj összegéről.
13. §
(1) Az intézmény vezetője havonta ellenőrzi, hogy a térítési díj befizetése megtörtént-e, és a
díjhátralékról nyilvántartást vezet. A hátralékokról negyedévente tájékoztatja a polgármestert,
4

aki intézkedik a díjhátralék behajtásáról, vagy a behajthatatlan hátralék törléséről, illetve a
díjhátralék méltányosságból történő elengedéséről.
IV. fejezet
Szociálpolitikai kerekasztal
14. §
(1) A szociális szolgáltatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, a szociális
szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának
figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal működik.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente egy ülést tart, illetve szükség szerint ülésezik. Az
üléseket a polgármester hívja össze. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak.
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) a polgármester,
b) a Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója,
c) a Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda vezetője,
d) Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Szociális Alapszolgáltatásainak
szolgáltatásvezetője,
e) a Közegészségügyi és Szociális Bizottság elnöke,
f) a Szeretetotthon képviselője,
g) a háziorvos,
h) a védőnők,
i) a családgondozók,
j) Bagamér Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke,
k) a Polgármesteri Hivatal részéről a jegyző.
V. fejezet
Záró rendelkezések
15.§
(1) Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően indult eljárásokra az eljárás megindulásakor
hatályos rendelet rendelkezéseit – figyelemmel az Szt. ide vonatkozó rendelkezéseire is - kell
megfelelően alkalmazni.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv., a Gyvt., a személyi gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet és a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Bagamér, 2016. március 24.

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Orvos Mihály
polgármester
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Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Bagamér, 2016.03.24.
dr. Medve Erzsébet
megbízott jegyző

A rendelet egységesítve: Bagamér, 2016. június 23.

dr. Medve Erzsébet
jegyző
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1. számú melléklet

Intézményi térítési díjak

Megnevezés
Szociális étkeztetés kihordással
Szociális étkeztetés kihordás nélkül
Házi segítségnyújtás
Ebédkihordás

Intézményi térítési díj
550 Ft/nap
490 Ft/nap
Ingyenes
55 Ft/fő/kihordás
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