Etyek Község Önkormányzat Képvisel -testületének
10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról
Etyek Község Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában (továbbiakban Szt.) kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) az étkeztetés és a nappali ellátás tekintetében Etyek Község közigazgatási
területén él ,
b) a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a jelz rendszeres házi
segítségnyújtás tekintetében Etyek, Alcsútdoboz, Vál, Csabdi, Mány,
Vértesacsa községek közigazgatási területén él
- magyar állampolgárokra,
- bevándoroltakra és letelepedettekre,
- magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
- a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerinti
családtagjára, továbbá a magyar állampolgár Szmtv. szerinti családtagjára,
amennyiben az ellátás igénylésének id pontjában az Szmtv.-ben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
c) az egyes ellátások tekintetében, az a) - b) pontokban meghatározott ellátási
területeken tartózkodó, bejelentett lakóhellyel nem rendelkez hajléktalan
személyekre.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül Etyek Község közigazgatási területén,
tekintet nélkül a hatáskörre, és illetékességre, az arra rászorulónak étkezést,
illetve szállást kell biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi
épségét veszélyezteti.

II. fejezet
Az ellátások formái
2. §
(1) Az
önkormányzat
által
biztosított
alapszolgáltatások formái:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) jelz rendszeres házi segítségnyújtás,
e) id sek részére nappali ellátás.

személyes

gondoskodást

nyújtó

(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat az Etyek, Alcsútdoboz,
Csabdi, Mány, Vál, és Vértesacsa települések által fenntartott Segít Kéz
Szociális Intézményfenntartó Társulás biztosítja.
Étkeztetés
3. §
(1) Étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkeztetést kell biztosítani
azoknak a szociálisan rászorultaknak, 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) Az (1) bekezdés tekintetében, szociálisan rászorult az a személy, akinek
családjában az egy f re jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül él esetén 350%-át.
(3) Az étkeztetést az étel elvitelének lehet vé tételével, illetve lakásra szállításával
kell biztosítani.
Házi segítségnyújtás
4. §
(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni
a) azokról az id skorú személyekr l, akik önmaguk ellátására saját er b l nem
képesek és róluk nem gondoskodnak,
b) azokról a pszichiátriai betegekr l, fogyatékos személyekr l, valamint
szenvedélybetegekr l, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként
önmaguk ellátására képesek,
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c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekr l, akik ezt az
ellátási formát igénylik,
d) azokról a személyekr l, akik a rehabilitációt követ en a saját
lakókörnyezetükben történ visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek
önálló életvitelük fenntartásához
(2) Házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvet gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közrem ködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megel zésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.
(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az a
személy, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.
Családsegítés
5. §
(1) Családsegítés keretében kell gondoskodni a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyekr l,
családokról.
(2) A családsegítés keretében biztosítani kell a
a) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézséggel küzd k számára a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz,
továbbá
a
szociális
szolgáltatásokhoz
való
jutás
megszervezését,
c) családgondozást, így a családban jelentkez m ködési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának el segítését,
d) közösségfejleszt , valamint egyéni és csoportos terápiás programok
szervezését
e) tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és
lakhatási problémákkal küzd k, a fogyatékossággal él k, a krónikus betegek,
a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával
küzd k, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtását,
f) családokon belüli kapcsolater sítést szolgáló közösségépít , családterápiás,
konfliktuskezel mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben él családokat segít szolgáltatásokat.
(3) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást
igénybevev érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a
szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybevev környezetére, különösen
családjának tagjaira.
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Jelz rendszeres házi segítségnyújtás
6. §
(1) A jelz rendszeres házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni, az önálló
életvitel fenntartása mellett felmerül krízishelyzetek elhárítása céljából, a saját
otthonukban él , egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készülék megfelel használatára képes
a) id skorú, vagy
b) fogyatékos személyekr l,
c) pszichiátriai betegekr l.
(2) A jelz rendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a
helyszínen történ haladéktalan megjelenését,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedés megtételét,
c) szükség
esetén
további
egészségügyi
vagy
szociális
ellátás
kezdeményezését.
(3) A jelz rendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult
a) az egyedül él 65 év feletti személy,
b) az egyedül él súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban él 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a
szolgáltatás folyamatos biztosítását.
Nappali ellátás
7. §
(1) Nappali ellátás keretében kell gondoskodni az els sorban a saját otthonukban
él , tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy id skoruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyekr l.
(2) Nappali ellátás keretében lehet séget kell biztosítani az ellátottak részére a
a) napközbeni tartózkodásra,
b) társas kapcsolatokra,
c) alapvet higiéniai szükségletek kielégítésére,
d) étkezésre.
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III. fejezet
Az ellátások biztosításának módja
8. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az
ellátást igényl , illetve törvényes képvisel je kérelmére, indítványára történik.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás kérelmet (1. számú függelék)
az intézményvezet höz kell benyújtani.
(3) Az igényl köteles szociális, egészségügyi és anyagi helyzetének feltárásában
közrem ködni, így az igénylése elbírálásához valamint a térítési díj
megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat becsatolni.
9. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemr l a Segít Kéz
Szociális Intézményfenntartó Társulás által nyújtott ellátások esetében az
intézményvezet 8 napon belül dönt, döntésér l írásban értesíti a kérelmez t,
illetve törvényes képvisel jét.
(2) A családsegít szolgáltatás igénybevételét forgalmi naplóban kell dokumentálni.
(3) Ha az ellátást igényl , illetve törvényes képvisel je az intézményvezet döntését
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételét l számított 8 napon belül, írásban,
az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat.
(4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a kérelemr l a legközelebbi ülésén
határozattal dönt.
Térítési díj
10. §
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési
díjait, valamint a személyi térítési díj megállapításának szabályait a Képvisel testület évente egyszer, minden év április 30-áig külön rendeletben állapítja meg.
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IV. fejezet
Záró rendelkezések
11. §
(1) E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszíti Etyek Község
Képvisel -testületének 6/2007. (IV 25.) rendelete az egyes szociális ellátások
szabályozásáról.
Etyek, 2007. június 27.

Nádpor Ármin
polgármester

Krauszné Heitler Márta
jegyz

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Etyek, 2007. június 27.

Krauszné Heitler Márta
jegyz
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