Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
30/2018. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló
28/2016. (VII. 5.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86.§ (2) bekezdés c)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 28/2016.
(VII.5.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja a
következı ah) ponttal egészül ki:
„ah) fogyatékosok nappali ellátása
(2) A Rendelet 1.§-a (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép és a következı (3)
bekezdéssel egészül ki:
„ (2) Az ellátást igénybe vevık részére az önkormányzat az alap- és szakosított ellátási formák közül
a)

a családsegítést és a tanyagondnoki szolgáltatást, a fogyatékosok nappali ellátását a
Hajdúnánás-Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás (Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) útján,

b) az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idıskorúak nappali ellátását, és az idıskorúak
átmeneti elhelyezését a Hajdúnánási Református Egyházközséggel (Hajdúnánás, Kossuth
u. 2. szám) kötött ellátási szerzıdés keretében és
c) a szenvedélybetegek nappali ellátását a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (Debrecen,
Simonyi u. 17. szám) által
biztosítja.
(3) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feladatellátás esetén a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendı térítési díjra vonatkozó, az a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésében
maghatározott szabályokat a Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma határozza
meg, a Hajdúnánás Városi Önkormányzattal kötött ellátási szerzıdés alapján. „
2. §
A Rendelet 2. § -a helyébe a következı rendelkezés lép:
A Társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó közös szabályok
2.§
(1) A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes.
(2) A szociális szolgáltatásokat az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıje kérelmezheti a
Társulás intézményvezetıjénél.
(3) A szociális szolgáltatások térítésmentesek.
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(4) A családsegítést és a tanyagondnoki szolgálatot külön eljárás nélkül lehet igénybe venni.
(5) Az intézményvezetı külön eljárás nélkül az ellátást igénylı azonnali elhelyezésérıl gondoskodik
abban az esetben is, ha az ellátást igénylı az életét, testi épségét veszélyeztetı helyzetben van és
annak elhárítása más módon nem lehetséges.
(6) Külön eljárás keretében biztosítható ellátások esetei:
a) ha az igénylı önmaga ellátására teljesen képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki
ellátásáról gondoskodna,
b) háziorvos, kezelı orvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása
szükséges, vagy
c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezıtlen változás következett be, ami
a gyorsított eljárást igényli.
(7) Az intézményi jogviszony megszőnik az Szoc. tv. 100. §-ában foglalt esetekben.
3. §
A rendelet a következı 2/A. §-al egészül ki:
A fogyatékosok nappali ellátása vonatkozó külön szabályok
2/A. §
(1) Az ellátás igénybevételének megkezdése elıtt az intézményvezetı az ellátást igénylıvel, vagy
törvényes képviselıjével az Szoc. tv. 94/C. § (3) bekezdésének megfelelı tartalmú
megállapodást köt.
(2) Az Szoc. tv. 94/C. §-a szerinti megállapodás felmondásának szabályait az Szoc. tv. 101. §-a
tartalmazza.
(3) Ha az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıje az intézményvezetınek az intézményi
jogviszonnyal kapcsolatos döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8
napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a kérelem elbírálása a Társulási Tanács
hatáskörébe tartozik.
4. §

Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2018. november 29.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2018. november 30.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

