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

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés b)
pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 5. § (1a) bekezdése alapján Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Lepsény Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete, Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Mezőszentgyörgy
Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § (1) E rendelet hatálya az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi
Társulás - Dég Község Önkormányzata, Enying Város Önkormányzata, Lajoskomárom
Nagyközség Önkormányzata, Lepsény Nagyközség Önkormányzata, Mezőkomárom Község
Önkormányzata, Szabadhídvég Község Önkormányzata és Mezőszentgyörgy Község
Önkormányzata - (a továbbiakban: Társulás) közigazgatási területén élő, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §
(1)–(3) bekezdéseiben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre
terjed ki.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
Társulás területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek esetében is.
(3) A lakóhely vagy tartózkodási hely megállapítása szempontjából a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában szereplő adatai az irányadóak.
(4) E rendeletet az Szt. és a Gyvt. rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások formái:
a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
b) családsegítés,
c) étkeztetés,
d) házi segítségnyújtás keretében
da) szociális segítés,
db) személyi gondozás,
e) idősek nappali ellátása.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások formája – ápolást,
gondozást nyújtó intézmény keretében – idősek otthona.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapszolgáltatások formája:
gyermekjóléti szolgálat.
3. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási ellátásra Lepsény
Nagyközség Önkormányzata kivételével a Társulás társult tagönkormányzatainak e

rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő személye jogosult a rendelkezésre álló
készülékszám erejéig.
(2) A családsegítés szociális alapszolgáltatási ellátásra Lepsény Nagyközség Önkormányzata,
Dég Község Önkormányzata és Mezőkomárom Község Önkormányzata közigazgatási
területén e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő személye jogosult.
(3) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatási ellátásra a Társulás minden tagönkormányzatának
e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő személye jogosult.
(4) A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási ellátásra a Társulás minden
tagönkormányzatának e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő személye jogosult.
(5) Az idősek nappali ellátására és az időskorúak tartós bentlakásos ellátására a Társulás
minden tagönkormányzatának e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő személye
jogosult.
(6) A gyermekjóléti szolgáltatás ellátásra Lepsény Nagyközség Önkormányzata, Dég Község
Önkormányzata és Mezőkomárom Község Önkormányzata közigazgatási területén e
rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő személye jogosult.
4. § A Társulás az ellátásra jogosultak részére a 2. § (1)-(3) bekezdése szerinti személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban:
ESZI) útján biztosítja.
5. § (1) A Társulás különösen 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 11 fő, tagjai:
a) a Társulási Tanács egy tagja, akit a Tanács választ meg,
b) ESZI intézményvezetője,
c) Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője,
d) ESZI házi segítségnyújtás szakmai egységvezetője,
e) egyes tagönkormányzatok szociális ügyekért felelős ügyintézője.
(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.
(4) A kerekasztal üléseit az ESZI intézményvezetője hívja össze. A kerekasztal működése
során az ügyviteli feladatokat az Enyingi Polgármesteri Hivatal látja el.
6. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások (a továbbiakban: szociális
ellátás) igénybevétele a családsegítés kivételével önkéntes, az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
(2) A szociális ellátás iránti kérelmet, indítványt az intézményvezetőhöz kell benyújtani.
(3) A szociális ellátás kérelmezésére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM. rendelet 3. § és 3/A. § szerinti előírásokat
kell alkalmazni.
(4) Az intézményvezető a szociális ellátás iránti kérelmeket nyilvántartásba veszi és – a soron
kívüli elhelyezési igények kivételével - az igények beérkezésének sorrendjében dönt, melyről
értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban
történik.
(5) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a (4)
bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc

napon belül a Társuláshoz, mint fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a fenntartó dönt az
ellátás iránti kérelemről. A fenntartó döntésének felülvizsgálata a bíróságtól kérhető.
(7) Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt
a soron kívüliség fennállásáról, továbbá – több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény
esetén – a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.
(8) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető gondoskodik az ellátást
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Szt. 94/C. § (1) bekezdésében megjelölt, az
Szt. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal rendelkező megállapodás megkötéséről.
(9) Az ellátás a (8) bekezdésben fogalt megállapodásban foglaltak figyelembe vételével,
valamint az Szt. 100-101. §-ban meghatározott esetekben megszűnik.
7. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Étkezésben az a személy részesülhet, akinek a szociális rászorultságát az ESZI
intézményvezetője a 7. § (1) bekezdés a)-e) pont egyike alapján megállapítja.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján életkora miatt szociálisan rászorult az a személy, aki 65.
életévét betöltötte és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 százalékát.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja alapján egészségi állapota miatt szociálisan rászorulónak kell
tekinteni azt a személyt,
a) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.
(VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott, vagy
b) akinek az egészségkárosodás mértéke eléri vagy meghaladja az 50 százalékot, vagy a
munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, vagy
c) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50
százalékos vagy annál kisebb mértékű, vagy
d) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
e) aki a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát
ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja alapján fogyatékossága miatt szociálisan rászorulónak kell
tekinteni azt a személyt, aki határozattal igazolja, hogy a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági
támogatásban részesül.
(6) Az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján pszichiátriai betegsége, illetve
szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
fekvőbeteg gyógyintézeti vagy bentlakásos intézeti ellátásban nem részesül, és önmaga
ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM
rendelet 21. § (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni
(7) Az (1) bekezdés e) pontja alapján hajléktalansága miatt szociálisan rászorulónak kell
tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik, és éjszakáit életvitel szerűen a
Társulás közigazgatási területének közterületén, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben
tölti.

(8) A napi egyszeri meleg étkeztetés ebéd biztosítását jelenti, mely az igénybevétel helyére
történő szállítással vagy helyszínen történő fogyasztással biztosított.
8. § Az Szt. 65. § szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról az arra szociálisan
rászorult részére a rendelkezésre álló készülékszám erejéig az intézményvezető gondoskodik.
9. § Az Szt. 65/F. § szerinti nappali ellátást az ESZI az Enying, Szabadság tér 2. szám alatti
épületében biztosítja a szociálisan rászorultak részére.
10. § Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.
Enying, 2018. június 13.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. június 19-26. napjáig a Polgármesteri
Hivatal honlapján megtörtént.
Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.
Enying, 2018. június ….
Kihirdetve: 2018. június __.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s.k.

