Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
9/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében, a 60. § (4) bekezdésében,
valamint a 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól a következıket rendeli el:
1. §
A szociális szolgáltatások formái
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokat biztosítja:
a.) alapszolgáltatások keretében:
aa) családsegítés,
ab) tanyagondnoki szolgáltatás,
ac) étkeztetés,
ad) házi segítségnyújtás,
ae) közösségi ellátások,
af) támogató szolgáltatás,
ag) nappali ellátás.
b.) Szakosított ellátás keretében:
ba) átmeneti elhelyezés.
(2) Az ellátást igénybe vevık részére az önkormányzat az alap- és szakosított ellátási formák
közül
a.) a családsegítést és a tanyagondnoki szolgáltatást a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat, Városi Bölcsıde (Hajdúnánás, Kossuth u. 19.) útján,
b.) az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idıskorúak nappali ellátását, és az idıskorúak
átmeneti elhelyezését a Hajdúnánási Református Egyházközséggel (Hajdúnánás,
Kossuth u. 2.) kötött ellátási szerzıdés keretében látja el. A jogosultság feltételeinek
részletes szabályait az Egyházközség Presbitériuma határozza meg.
c.) a fogyatékosok nappali ellátását a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (Hajdúnánás,
Magyar u. 46.) által, a szenvedélybetegek nappali ellátását pedig a Baptista Tevékeny
Misszió (Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 14.) által biztosítja.
2. §
A szociális szolgáltatások igénybevételének módja, az ellátás megszőnésének esetei
(1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó családsegítést és tanyagondnoki szolgáltatást az
ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje kérelmezheti a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat, Városi Bölcsıde (a továbbiakban: Családsegítı) intézményvezetıjénél. Az ellátás
iránti kérelmet írásban, vagy szóban lehet elıterjeszteni.
(2) A Családsegítı Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, kivéve az aktív korúak
ellátására jogosultak körét, mivel ebben az esetben az önkormányzat együttmőködési

kötelezettséget ír elı.
(3) A családsegítı, illetve a tanyagondnoki szolgáltatást az ellátást igénybe vevı kérelmére meg
kell szüntetni.
3. §
Családsegítés
(1) A Családsegítı Szolgálat a teljes lakosságra vonatkozóan mentális és szociális gondozást lát el,
észlelı-és jelzırendszert mőködtet.
(2) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott,
térítésmentes szolgáltatás.
(3) A családsegítı szolgáltatás keretében nyújtott családgondozás a családgondozó és a
szolgáltatást igénybe vevı együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli
együttmőködési megállapodásban kerül rögzítésre.
4. §
Tanyagondnoki szolgáltatás
(1) A tanyagondnoki szolgáltatás során a tanyagondnoki alapfeladatok közé tartozik:
a.) közremőködés
aa.) étkeztetésben,
ab.) szakképzettséget nem igénylı házi segítségnyújtásban,
ac.) közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
ad.) az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosításában,
ae.) egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításában,
af.) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek nevelési-oktatási intézménybe
szállításában.
(2) A szolgáltatás során a tanyagondnok kiegészítı feladatai közé tartozik:
a.) közösségi, mővelıdési, sport, és szabadidıs tevékenységek szervezése, segítése,
b.) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c.) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások biztosításában való
közremőködés.
(3) A tanyagondnoki szolgáltatásokon belül gyakorta igényelt szolgáltatásokról az ellátást igénybe
vevı és a Családsegítı megállapodást köt.
(4) A tanyagondnoki szolgáltatás minden programeleme térítésmentes.
5. §
Szociálpolitikai kerekasztal létrehozása és mőködése
(1) Hajdúnánás Város Önkormányzata 8 fıvel szociálpolitikai kerekasztalt mőködtet, melynek
tagjai:
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a) Fenntartók részérıl:
aa)
ab)
ac)
ad)

Hajdúnánási Városi Önkormányzat:
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Hajdúnánási Református Egyházközség
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Bizottsága részérıl
ae) Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatala részérıl:

b) Helyi szervezetek részérıl:
ba) Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete:
bb) Mi Érted Élünk Egyesület
bc) Mozgáskorlátozottak Hajdúnánási Egyesülete
bd) 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.
(5) A kerekasztal az ügyrendjét maga állapítja meg.
6. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól
szóló, többször módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet további módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, 2/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet, és az azt
módosító 15/2007. (VI. 29.), a 8/2008. (III. 26.), a 22/2009. (IX. 28.), a 11/2010. (III. 25.), és
a 8/2011. (IV. 1.) számú Önkormányzati Rendeletek.
Hajdúnánás, 2013. március 28.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. március 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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