RENDELETTERVEZET
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2018. (VII. __.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Enying Mikrokörzeti
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás tagönkormányzatainak, nevezetesen Dég
Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete, Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Mezőkomárom
Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Mezőszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulásával a
következőket rendeli el:
1. § (1) E rendelet hatálya az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi
Társulás (a továbbiakban: Társulás) közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)–(3) bekezdése
szerint meghatározott személyekre terjed ki.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az
Enying város területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek esetében is.
(3) A lakóhely vagy tartózkodási hely megállapítása szempontjából a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.
(4) E rendeletet az Szt. szabályaival együtt kell alkalmazni.
1. A személyes gondoskodás formái
2. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben szabályozza az alábbi
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat:
a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
b) családsegítés,
c) szociális étkeztetés,
d) gyermekjóléti szolgáltatás,
e) házi segítségnyújtás,
f) idősek nappali ellátása,
g) időskorúak tartós bentlakásos ellátása.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási ellátásra Lepsény
Nagyközség Önkormányzata kivételével a Társulás társult tagönkormányzatainak e rendelet
1. §-ban meghatározott személye jogosult.
(3) A családsegítés szociális alapszolgáltatási ellátásra Lepsény Nagyközség Önkormányzata,
Dég Község Önkormányzata és Mezőkomárom Község Önkormányzata közigazgatási
területén e rendelet 1. §-ban meghatározott személye jogosult.
(4) A szociális étkeztetés szociális alapszolgáltatási ellátásra a Társulás minden
tagönkormányzatának e rendelet 1. §-ban meghatározott személye jogosult.

(5) A gyermekjóléti szolgáltatás ellátásra Lepsény Nagyközség Önkormányzata, Dég Község
Önkormányzata és Mezőkomárom Község Önkormányzata közigazgatási területén e rendelet
1. §-ban meghatározott személye jogosult.
(6) A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladat ellátásra a Társulás minden
tagönkormányzatának e rendelet 1. §-ban meghatározott személye jogosult.
(7) Az idősek nappali ellátása és az időskorúak tartós bentlakásos ellátására a Társulás minden
tagönkormányzatának e rendelet 1. §-ban meghatározott személye jogosult.
3. § (1) A Társulás az ellátásra jogosultak részére a 2. § (1) bekezdése szerinti személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban:
ESZI) útján biztosítja.
4. § (1) A Társulás a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére helyi szociálpolitikai
kerekasztalt hoz létre „Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
szociálpolitikai kerekasztal” (a továbbiakban: kerekasztal) elnevezéssel.
(2) A kerekasztal létszáma 5 fő, tagjai:
a) a Társulási Tanács egy tagja, akit a Tanács nevez ki,
b) Enying Város Polgármestere,
c) Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője,
d) Enyingi Városi Bölcsőde intézményvezetője
e) Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője.
(3) A kerekasztal elnökét az alakuló ülésen a kerekasztal jelenlévő tagjainak többségi
szavazatával választják meg. A kerekasztal legalább évente egy alkalommal ülést tart,
jelenlévő tagjainak többségi szavazatával hozza meg döntéseit. A kerekasztal működése során
az ügyviteli feladatokat az Enyingi Polgármesteri Hivatal látja el.
5. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az
ellátás az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.
(2) Az ellátás iránti kérelmet a szociális intézmény vezetőjéhez (a továbbiakban:
intézményvezető) kell benyújtani.
(3) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet - a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
és szociális étkeztetés kivételével - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM. rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kereseti és jövedelmi
viszonyokra vonatkozó igazolásokat.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmek
elbírálásáról az intézményvezető dönt.
(5) Az intézményvezető a kérelmeket nyilvántartásba veszi és a kérelem beérkezésének
sorrendjében gondoskodik az ellátásról.
(6) Az intézmény az ellátást igénybevevő vonatkozásában előgondozást végez.
(7) Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában az intézményvezető gondoskodik az
ellátást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével az Szt. szerinti megállapodás
megkötéséről. A megállapodás tartalmazza:
a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan),
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatás formáját, módját, körét,
c) a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj mértékét és a díjfizetési kötelezettség
szabályait,
d) az igénybe vevő bejelentési kötelezettségét és
e) a jogosult érdekképviseletét.

(8) Az intézmény vezetője a személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosításáról és kezdő
időpontjáról "Értesítéssel" intézkedik.
6. § (1) Ha az igénybevevő az ellátás biztosítását soron kívül kéri, és az megalapozott,
kérelme sorrendben megelőzi a többi kérelmet.
(2) Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető
intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd ezt követően az intézmény orvosának és a
fenntartó képviselőjének bevonásával dönt a jogosultak elhelyezésének sorrendjéről.
(3) Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet
biztosítani.
7. § (1) Az ESZI étkeztetést biztosít azon szociálisan rászorult személynek, akinek nincs
olyan hozzátartozója vagy arra kötelezett személy, aki az ellátásáról gondoskodna, és
a) a 65. életévét betöltötte és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy
b) nyugdíjszerű ellátásban, fogyatékossági támogatásban részesül, és ezt hatóság által
kiállított okirattal igazolja, vagy
c) szakértői bizottsága által igazoltan az egészségkárosodásának mértéke eléri vagy
meghaladja az 50%-ot, vagy
d) a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus betegsége miatt
önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes.
(2) A napi egyszeri meleg étkeztetés ebéd biztosítását jelenti, mely helyszínen történő
fogyasztással vagy az igénybevétel helyére történő szállítással történhet.
(3) Ha az étkeztetésben részesülő személyek ellátási jogosultságának felülvizsgálata során
megállapítást nyer, hogy az igénybevevő az ellátásra nem jogosult, az ellátás megszüntetésére
a felülvizsgálat lezárultát követő 5. napon kerül sor. Az intézményvezető azonnali hatállyal
megtagadhatja, ismételt esetben megszüntetheti az étel kiszolgálását, ha az ellátásra jogosult
személy a közegészségügyi-járványügyi szabályokat vagy az irányadó házirendet nem tartja
be, agresszív, fenyegető magatartást tanúsít.
(4) A Szoctv. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról – szociálisan
rászorult személyek részére – a rendelkezésre álló készülékszám határain belül az ESZI
gondoskodik.
(5) A nappali ellátás (idősek klubja) a rászorultak részére napközbeni tartózkodást és igény
szerint étkezést, társas kapcsolatokat, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítését
biztosítja. Az idősek klubja a szociális és lelki támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az idősek klubjába felvehető az a
18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára, szenvedélybetegségére tekintettel
szociális és mentális támogatásra szorul.
2. Az intézményi jogviszony megszűnése
8. § (1) Az intézményi jogviszony az Szt. 100. § és 101. §-ában foglaltak esetén és eljárási
rendben szűnik meg.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni:
a) a jogosult, törvényes képviselőjének kérelme alapján,
b) az intézmény házirendjének súlyos megszegése esetén,
c) a rászorultság megszűnése esetén,
d) abban az esetben, ha a gondozott az ellátást 3 hónapig bejelentés nélkül nem veszi
igénybe,
e) 6 hónapi szünetelés után,

f) a jogosult halála esetén vagy a
g) határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával.
(3) Az ellátás megszüntetésének időpontjául az utolsó ellátásban töltött napot kell
meghatározni.
(4) Az ellátást szüneteltetni kell:
a) kérelem alapján vagy
b) más ellátó intézményben, kórházban legfeljebb 6 hónapi tartózkodás esetén.
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Enying, 2018. április 11.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. április 12-15. napjáig a Polgármesteri
Hivatal honlapján megtörtént.
Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.
Enying, 2018. április 16.
Kihirdetve: 2018. április __.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s.k.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
Megnevezi a rendelet személyi hatályát.
2. §-hoz
Szabályozza az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
keretében igényelhető szociális alapszolgáltatásokat.
3. §-hoz
Megnevezi az ellátásokat biztosító intézményt.
4. §-hoz
Nevesíti és részletezi a szociális szolgáltatástervezési koncepció szabályait.
5. §-hoz
Rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének módjáról.
6. §-hoz
Rendelkezik a soron kívül igénybe vehető szolgáltatások módjáról.
7. §-hoz
Meghatározza a szociális étkeztetés részletszbályait.
8. §-hoz
Rendelkezik az intézményi jogviszony megszűnésének módjáról.
9. §-hoz
A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést.
Enying, 2018. április 11.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző s. k.

HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a következők:
1. Társadalmi hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása
szűk körű, a szociális ellátásra jogosultak csoportját érinti.
2. Gazdasági, költségvetési hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen
gazdasági hatása nincs, költségvetési hatása minimális.
3. Környezeti, egészségügyi követelmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának
közvetlen környezeti hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális, többlet személyi forrást nem igényel.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet megalkotásának szükségességét a felhatalmazó rendelkezés
hatályon kívül helyezése indokolja. A jogalkotás elmaradásának várható következménye
ismételt törvényességi felügyeleti eljárás.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: a
tervezet elfogadása az eddigi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételt nem igényel.

