2/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló,
többször módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet további módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 92. § (1) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
helyi szabályairól az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a Hajdúnánás város közigazgatási területén élı
- lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárokra,
- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezı bevándoroltakra,
- letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre,
- a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
- az Szt. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre,
továbbá az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott étkezés, szállás tekintetében a
fentiekben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı
országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról
szóló 1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon
tartózkodó állampolgáraira is.
2.§
A szociális szolgáltatások formái és igénybevételük módja
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokat biztosítja:
a.) alapszolgáltatások keretében:
- étkeztetést,
- házi segítségnyújtást,
- családsegítést
- jelzırendszeres házi segítségnyújtást,
- közösségi ellátásokat
- támogató szolgáltatást,
- nappali ellátást, - az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerint.
b.) szakosított ellátás keretében:
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt, az Szt. 80. § (3) bekezdés a) pontja
szerint.
(2) Az ellátást igénybe vevık részére az önkormányzat az alap- és szakosított ellátási
formák közül

-
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az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást, az idıskorúak átmeneti
elhelyezését a Szociális Gondozási Központ (Hajdúnánás, Polgári u. 12.) keretén
belül,

-

a családsegítést a részjogkörő, részben önállóan gazdálkodó, gazdaságilag a
Szociális Gondozási Központhoz tartozó, önálló szakmai egységben, a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (Hajdúnánás, Dorogi u. 14.) keretében
biztosítja.

(3) Az önkormányzat a további, kötelezı feladatként megszervezendı személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásait – jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi ellátás, támogató szolgáltatás – a Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon
Kht-val (Hajdúnánás, Fürdı u. 1.) kötött ellátási szerzıdés útján biztosítja.
(4) Az (1) bekezdésben felsorolt ellátások igénybevételérıl, az intézményi jogviszony
létesítésérıl, megszüntetésérıl – az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje
kérelmére – az intézményvezetı dönt.
(5) Az intézményvezetı a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételérıl szóló, módosított 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (továbbiakban
Vhr.) 15-16 §-aiban foglaltak szerint külön eljárás nélkül, azonnali ellátást köteles
biztosítani, ha a rászoruló rendkívüli élethelyzete ezt szükségessé teszi. Az eljárás
lefolytatása utólagosan ez esetben is kötelezı.
(6) Az (1) bekezdésben foglalt ellátások igénybevétele megszőnik az ellátott, illetve
törvényes képviselıjének kérelmére az Szt. 100-101. §-aiban foglaltak szerint.
Az intézmény vezetıje megszüntetheti az ellátások igénybe vételét a megállapított
személyi térítési díj megfizetésének legalább kéthavi elmulasztása miatt, amennyiben a
mulasztást nem rendkívüli élethelyzet indokolja.
(7) Az (5) és (6) bekezdések vonatkozásában rendkívüli élethelyzetnek tekinthetı: váratlan
negatív hatású családi esemény, baleset, elemi kár bekövetkezése.
Az étkeztetés keretében szociálisan rászorultnak tekinthetı aki kora, egészségi állapota,
fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt a
napi egyszeri meleg étkezésrıl gondoskodni nem képes, és a jogosultság összeghatára
az egy fıre számított havi családi jövedelemnek az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-a, egyedül élı esetében annak 150 %-a.
3.§
Térítési díjak
(1) A személyes gondoskodás ellátásaiért az Szt. 114. § (3) bekezdésében meghatározott
kivétellel az igénybe vevınek személyi térítési díjat kell fizetni.
(2) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerzıdést kötött, a térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást szerzıdésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési
díj a szolgáltatási önköltség összegével azonos összegő.
(3) A képviselı-testület a személyi térítési díjak alapját képezı intézményi térítési díjak
összegét az Szt. 115. § figyelembe vételével évente egy alkalommal, március 31-ig
állapítja meg, melyet a melléklet tartalmaz.
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(4) Az új intézményi térítési díj megállapítását követıen az alapszolgáltatásokat 2006.
évben is igénybe vevık részére változatlanul a 2006. december 31-én hatályos

szabályokat kell alkalmazni. 2008. január 1-ig, az új igénylıkre az Szt. új szabályai
szerint 2007. február 1-tıl bevezetésre kerülı térítési díjak vonatkoznak.
Az intézmény vezetıje az igénylık szociális rászorultságát felülvizsgálja és
megállapítja az általuk fizetendı személyi térítési díjakat.
A megállapított új személyi térítési díjakat az ellátottak az önkormányzati döntést
követı hónap 1. napjától fizetik.
(5) A személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe kell venni az Szt. 116-117. §aiban meghatározott mértékeket. A fizetendı személyi térítési díjak összege nem
haladhatja meg az ellátást igénybe vevık rendszeres havi jövedelmének
25 %-át étkeztetés,
20 %-át házi segítségnyújtás,
30 %-át házi segítségnyújtás és étkeztetés, támogató szolgáltatás
20 %-át kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
2 %-át jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
30 %-át nappali ellátás és
60 %-át átmeneti elhelyezés esetén.
(6) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott személyi térítési díj megfizetése
rendkívüli terhet róna az igénylıre (tartós betegség, fogyatékosság), az igénylı írásbeli
kérelmére, az intézmény vezetıjének javaslatára a polgármester legfeljebb 50 %-kal
csökkentheti a fizetendı személyi térítési díjat.
(7) Az intézmény vezetıjének javaslatára a polgármester a személyi térítési díj kettı havi
összegét elengedheti, ha az ellátott rendkívüli élethelyzetbe (váratlan családi esemény,
baleset, elemi kár bekövetkezése) kerül, és emiatt a részére megállapított térítési díj
megfizetésére képtelen.
(8) Az ellátást igénybe vevı, illetve a törvényes képviselıje külön nyilatkozatban
vállalhatja az intézményi térítési díj megfizetését is.
(9) A megállapított személyi térítési díjak befizetésének rendjét, a díjhátralék rendezését a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló, többször
módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályozza.
4. §
Eljárási szabályok
(1) A Szociális Gondozási Központ által nyújtott alapszolgáltatások és szakosított ellátások
igénybe vétele iránti kérelmet az erre rendszeresített, a Vhr. melléklete szerinti
formanyomtatvány kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával az intézmény
vezetıjéhez kell benyújtani.
(2) Az intézmény vezetıje gondoskodik a kérelem elbírálásáról, a nyilvántartásba vételrıl,
a kérelmezı értesítésérıl, az intézményi ellátás igénybevételének megkezdésekor
szükséges megállapodás megkötésérıl, térítési díj megállapításáról, intézkedik az
ellátás biztosításáról, továbbá a 2. § (5) bekezdésének végrehajtásáról.
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(3) Az intézményvezetınek az ellátás biztosítása, megszüntetése, valamint a személyi
térítési díj megállapítása körében hozott intézkedései ellen 8 napon belül a

polgármesterhez lehet észrevétellel élni.
(4) A polgármesternek az észrevétel elbírálására vonatkozó intézkedése ellen a
kézhezvételtıl számított 15 napon belül a képviselı-testülethez fellebbezést lehet
benyújtani.

5. §
Szociálpolitikai kerekasztal létrehozása és mőködése
(1) Hajdúnánás Város Önkormányzata figyelemmel az Sztv. 58/B. § (2) bekezdésére 8
fıvel szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:
Fenntartók részérıl :
- Hajdúnánási Városi Önkormányzat:
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
- Hajdúnánási Református Egyházközség
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Bizottsága részérıl
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala részérıl:
Helyi szervezetek részérıl:
- Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete:
- Mi Érted Élünk Egyesület
- Mozgáskorlátozottak Hajdúnánási Egyesülete
- Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete

1 fı,
1 fı;
1 fı;
1 fı,
1 fı,

1 fı,
1 fı,
1 fı,
1 fı

(2) A kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepció elıkészítésében
való
részvétel, a koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.
(3) A szociálpolitikai kerekasztal évente egyszer ülésezik.
(4) A kerekasztal tagjai közül vezetıt választ, aki az ülést összehívja és vezeti. A
kerekasztal az ügyrendjét maga állapítja meg.
6. §
Hatályba léptetı és záró rendelkezések
(1) E rendelet 2007. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló, 18/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet, a 11/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet, a 28/2005.
(VI. 27.) Önkormányzati Rendelet, a 35/2005. (X. 03.) Önkormányzati Rendelet, a
46/2005. (XII. 31.) Önkormányzati Rendelet és a 6/2006. (II. 20.) Önkormányzati
Rendelet.
Hajdúnánás, 2007. január 25.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2007. január 26.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

a

2/2007.

Melléklet
(I. 26.) Önkormányzati

Rendelethez

A)
A Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai
2006. április 1-tıl

1.) Étkezés:

384 Ft/ebéd

2.) Házi segítségnyújtás:

350 Ft/óra

3.) Nappali ellátás biztosítása:
(Idısek Klubja)

334 Ft/nap

4.) Átmeneti elhelyezés biztosítása
(Idısek Gondozóháza)

40.710 Ft/hó
1.357 Ft/nap

B)
A Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai
új igénylık részére 2007. február 1-tıl

1.) Étkezés:
ebéd kiszállítással

142 Ft/adag
163 Ft/adag

3.) Házi segítségnyújtás:

598 Ft/óra

4.) Nappali ellátás biztosítása:
(Idısek Klubja)

582 Ft/nap

4.) Átmeneti elhelyezés biztosítása
(Idısek Gondozóháza)

Hajdúnánás, 2007. január 25.

40.710 Ft/hó

