Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1)
bekezdésében, 45. § (1), (4), (5) és (7) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2)
bekezdésében, a 92.§. (1)-(3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§

(1) A képviselő-testület e rendeletének célja, hogy az a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény A továbbiakban: Szoctv), valamint e törvény
felhatalmazása alapján hatályba léptetett jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a
szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a helyi önkormányzat
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, rendszerét,
szervezetét, a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének
garanciáit.
(2) A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megállapításával,
igénybevételével kapcsolatos hatáskörei közül az étkeztetés, ellátási forma igénybevételéért a
képviselő-testület által megállapított személyi térítési díjakkal összefüggő és egyéb
kedvezmények iránti kérelmek elbírálását a polgármesterre ruházza át.
(3) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése elleni fellebbezés elbírálása a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
2.§
E rendelet hatálya kiterjed Lovasberény község közigazgatási területén élő, lakcímmel
rendelkező, és a Szoctv. 3.§. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

II. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások
3.§
Lovasberény Község Önkormányzata a személyes gondoskodást igénylők számára az alábbi
szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
1. étkeztetés
2. házi segítségnyújtás
3. családsegítés
4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5. közösségi ellátás
A házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést és a közösségi
ellátást a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás (Velence, Zárt utca
2.) társulás útján látja el, a megállapodásban foglaltak alapján.
Az ellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó társulás gesztor
települése, Velence Város Önkormányzata alkot rendeletet, mely a feladatkörben együttműködő
önkormányzatok közigazgatási területén is hatályos.

Étkeztetés
4.§
(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk,
d) pszichiátriai betegségük,
e) szenvedélybetegségük, vagy
f) hajléktalanságuk miatt.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.
(3) 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, valamint aki munkaképességét legalább 50%ban elvesztette.

(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 a bejelentett lakóhellyel
nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szálló.
(7) Az étkeztetést, valamint szükség esetén a diétás étkeztetést - amely legalább napi egyszeri
meleg élelmezést jelent – az Önkormányzat a Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha
főzőkonyhájáról biztosítja:
a) helyben fogyasztással (Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tálalókonyháján,)
b) elviteli lehetőséggel,
c) házhoz szállítással
(8) Az önkormányzat a kötelezően ellátandó alapszolgáltatási feladatát a szociális étkeztetést a
Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha nyári zárva tartás ideje alatt is biztosítja, más
szolgáltató útján.
(9) Az önkormányzat külön eljárás nélkül nem biztosít ékezést.

Családsegítés
5.§
(1) A családsegítést az Önkormányzat a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Velence,
Zárt utca 2.) útján biztosítja, annak önálló szakmai egységként történő működtetésével.
(2) A szolgálat az Szoctv. 64 §. (1)-(6) bekezdésében meghatározott feladatokon túl biztosítja a
beilleszkedési programok megszervezését.
(3) A családsegítés iránti igényt szóban vagy írásban kell benyújtani a Humán Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat székhelyén vagy a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján.
(4) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
Közösségi ellátások
6.§
(1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott (2)
bekezdésben meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére
nyújtott (3) bekezdés szerinti alacsonyküszöbű ellátás.

(2) A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében
biztosítani kell
a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő
állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel
ösztönzését és figyelemmel kísérését,
f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.
(3) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében a (2) bekezdés e)f) pontjában meghatározottakon túl biztosítani kell
a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk
mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
b) a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és
életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.
(4) A közösségi ellátásban részesülő személyek részére a szolgáltatás igénybevétele
térítésmentes.
(5) A közösségi ellátást az önkormányzat a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján
biztosítja.

III. fejezet
Eljárási rendelkezések, térítési díj megállapításának, szüneteltetésének,
megszűntetésének általános rendelkezései
7.§
(1) A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére, indítványára történik az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelete, valamint a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről valamint a helyi önkormányzat a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelete alapján.
(2) Az igénylők az ellátásra vonatkozó szükségletüket előzetesen szóban is jelezhetik a
települési önkormányzatoknál, a családsegítőnél, az étkeztetésben résztvevő szolgáltatónál. Az
ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy
szociálisan rászorult embert észlel.

(3) A szociális ellátást a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet mellékletében levő egészségi állapotra vonatkozó
igazolás alapján készült a rendelet 2. melléklete – amennyiben egészségi állapotára
tekintettel kérelmezi az ellátást -, a rendelet alapján tett nyilatkozat, és a rendelet 3.
mellékletében levő jövedelemnyilatkozat, valamint az önkormányzati rendelet 4.
mellékletével, a kérelem formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni.
(4) Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelemhez a kérelmezőnek nyilatkoznia kell nettó havi
jövedelméről és mellékelni kell jövedelmi adatok valódiságát bizonyító iratot.
(5) Az étkeztetés iránti kérelmet, az egészségi állapotról szóló igazolást és szociális
rászorultságot igazoló jövedelem nyilatkozattal együtt a Polgármesteri Hivatalba kell
benyújtani.
(6) Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi
körülményekben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül
az intézmény vezetőjének bejelenteni.

A szolgáltatás térítési díj megállapítása
8.§

(1) A szolgáltatás térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A személyi térítési díj összege az ellátott egyéni rászorultsága alapján csökkenthető illetve
elengedhető, ha azt a kötelezett jövedelmi viszonyai indokolttá teszik, és azt kérelmezi.
A polgármester a személyi térítési díj összegét, amennyiben a kötelezett havi jövedelme nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
a) 100%-át 75%-al
b) 200%-át 50%-al
c) 300%-át 25%-al csökkentheti
d) hajléktalan, vagy tartósan munkaviszonnyal nem rendelkezik, akkor első két hónapra a
személyi térítési díj megfizetését elengedheti, és ezt követően a felülvizsgálat után az ellátott
jövedelme alapján dönt a személyi térítési díj összegéről,
c) a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való
jogosultság kezdő napja.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről a döntésre jogosult
(polgármester) az ellátás igénybevételéről megállapodást köt az ellátottal, illetve törvényes
képviselőjével és a szolgáltatás igénybevételéről értesítést küld a kérelmezőnek és a
Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha Intézményének.

A megállapodás tartalmazza:
a) az ellátás kezdőidőpontját, tartamát,
b) az étkeztetés módját,
c) a térítési díj összegét, a fizetés módját, helyét, időpontját,
d) az ellátás mellőzése esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes
bejelentési kötelezettség szabályait,
e) az ellátás megszüntetésének eseteit.
(4) Az intézményi térítési díjakat a képviselő-testület évente felülvizsgálja, és szükség szerint
módosítja.
(5) Az új személyi térítési díj megfizetésének időpontja a felülvizsgálat hónapját követő hónap
első napja.
(6) A fizetendő személyi térítési díj összegét az Szoctv. 114.§.-115.§-aiban foglalt szabályok
figyelembevételével kell megállapítani és erről a térítési díj fizetésére kötelezettet tájékoztatni.
A megállapított személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj
összegét.
(7) A térítési díj fizetésére kötelezettek:
Az Szoctv. 114.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek. A közös háztartásban élő
személyek részére a kiszállításért fizetendő térítési díj csak egy személy részére állapítható
meg. A közös háztartásban élő személyek közül a magasabb személyi jövedelemmel
rendelkező köteles a kiszállítási díjat megfizetni.
(8) Az étkezés személyi térítési díját utólag, tárgyhónapot követő hónap 10-éig kell megfizetni
az ellátást szolgáltatónak, vagy az ebéd kiszállítását végző személynek.
(9) Ha az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője a polgármester döntését vitatja, a
döntés kézhezvételét követő 8 napon belül illetékmentes fellebbezéssel élhet, melyet
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez címezve, a Polgármesteri
Hivatalba kell benyújtani.

Igénybevételi napló, és az igénybevevői nyilvántartás
9.§
(1) A Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha vezeti a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)
SzCsM rendelet 20.§ (1)-(3) bekezdése szerinti igénybevételi naplót, amit minden nap,
elektronikus úton megküld az önkormányzat részére.
(2) Az önkormányzat, mint fenntartó az igénybevevői nyilvántartásba (KENYSZI) naponta
jelenti a szociális étkeztetést igénybevevőket.

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás szüneteltetése
10.§
(1) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a
távolmaradást az ügyintézőnek, szóban, vagy írásban legalább két munkanappal a
távolmaradást megelőzően be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési
díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól
mentesül.
(2) Kórházi ellátás esetén a kórházba kerülés napján – amennyiben aznap nem veszi igénybe az
ellátást – gondoskodni kell 10 óráig az ebéd le mondásáról.
(3) A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetése alól.
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás megszűnése
11.§
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás megszűnik:
a) a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott időre szóló megállapodás határidejének lejártával

d) az intézményi jogviszony megszüntetésre kerül:
-

az ellátást igénybe vevő saját kérésére,
ha az ellátott a térítési díjat nem fizeti, és a szolgáltató felszólítására
kötelezettségének nem tesz eleget
ha az ellátott előzetes bejelentés nélkül a szolgáltatást 30 napot meghaladó ideig
nem veszi igénybe

IV. fejezet
Záró rendelkezések
12.§.
(1) E rendelet a 2020. január 01. napon lép hatályba.

(2) Hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Lovasberény Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
6/2016.(IV. 08.) önkormányzati rendelete.

Südi Mihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2019.12.20.

Dr. Koncz László
Jegyző

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2019. (XII.20.) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet 1. melléklet

Az étkeztetés térítési díjai:

Étkeztetés térítési díja: 464.-Ft +ÁFA= 590.-Ft / ellátási nap
Lakásra történő kiszállítás térítési díja: 210.-Ft/ellátási nap
A jövedelemmel nem rendelkező ellátott részére: 0.-Ft/fő/ellátási nap”
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IGAZOLÁS A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉST KÉRŐ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL

Az ellátást igénylő neve: ...............................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................
Lakóhelye: ....................................................................................................................................
Tartózkodási helye: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................................

1.

A kérelmező önellátására vonatkozó megállapítás (a megfelelő szöveg aláhúzandó):

önellátásra képes

2.

nem képes biztosítani

Kérelmező állapota (a megfelelő szöveg aláhúzandó):

időleges

4.

önellátásra csak segítséggel képes

Kérelmező az étkeztetést (napi egyszeri meleg étkezés) egészségi állapota, betegsége jellege
miatt (a megfelelő szöveg aláhúzandó):

képes biztosítani

3.

önellátásra részben képes

végleges

Kérelmező rendszeres orvosi ellenőrzése szükséges-e, ha igen, annak időpontja: .........
......................................................................................................................................................

5.

Megjegyzés: ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Kelt: .........................év .........................................hó ........ nap

....................................................
háziorvos aláírása

Kelt: ......................................................, ..........év ..........................hó ........ nap

.........................................................
aláírás

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2019. (XII.20.) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet 3. melléklet

II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:

Név: ……………………………………………………………………………………………
Születési név: ………………………………………………………………………………….
Anyja neve: … …………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………….
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely………………………………………………………………………………
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám : …………………………………………………………..

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos
személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):
_] igen – ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III.
Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni,
_] nem

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Nettó összege

Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes Jövedelem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához

Dátum:……………………………………………….

… ……………………………………….
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2019. (XII.20.) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet 4. melléklet

Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.
Telefon: +36 (30) 162-84-71

Kérelem
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás, étkeztetés igénybevételéhez

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:
Név: ............. ........................................................................................................................................
Születési neve: ........... .........................................................................................................................
Anyja neve: ............ .............................................................................................................................
Születési helye, időpontja: ...................................................................................................................
Lakóhelye: ............. ..............................................................................................................................
Tartózkodási helye: ............. ................................................................................................................
Állampolgársága:................................................... ………………………………………………………………………….
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:…………………………………………
.............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................. …………………………………………….
Telefonszáma: ......................................................................................................................................
2. Tartásra köteles személy
-

neve: ............ .................................................................................................................................

-

lakóhelye: ............ .........................................................................................................................

-

telefonszáma: ............ ...................................................................................................................

3. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)
-

neve: ............ .................................................................................................................................

-

lakóhelye: ............ .........................................................................................................................

-

telefonszáma: ............ ...................................................................................................................

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg

-2étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen az alábbiak miatt:
( a kérelmezőre vonatkozó pontot karikázza be)
a) életkor,
b) egészségi állapot,
c) fogyatékosság,
d) pszichiátriai betegség,
e) szenvedélybetegség, vagy
f) hajléktalanság miatt kérem.

5. Cselekvőképes:

igen

nem

/kérem aláhúzással válaszoljon/

Ha

nem

cselekvőképes,

gondnokának,

gyámjának

neve

és

elérhetősége:………………………………………………………………………………..

6. Étkeztetést
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: ........... ............................................................
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: ...................................................................

az étkeztetés módja:
- helyben fogyasztással
- elvitellel, vagy
- kiszállítással

/kérem aláhúzással válaszoljon/

Dátum:
..........................................................
az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

