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Vaja város képviselő testületének 7/2018 (VI.14..) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és szakosított ellátások helyi szabályairól
Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (VI.14) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és szakosított ellátások helyi szabályairól
Vaja Város Önkormányzata Képviselô-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§.(1)-(3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva – az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja, alapelvei
1. §
(1) A rendelet hatálya az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében (családsegítés,
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, idősek klubja,
tanyagondnoki szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, Vaja Város Önkormányzat közigazgatási
területére terjed ki.
(2) Szakosított ellátás:
- ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos otthon: Magyarország közigazgatási területe.
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, a társulás, továbbá a településen
működő oktatási, egészségügyi és civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott,
gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya – a (2) – (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed a Magyarországon élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában 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, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben
meghaátrozottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság
területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(4) Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak
étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.
Hatásköri és eljárási rendelkezések
3. §
(1) A személyes gondoskodást igénybevevő adatainak és igénybevételének dokumentálása a külön
jogszabályban meghatározott dokumentációban történik.
(2) A személyes gondoskodást biztosító ellátások igénylését Vaja Város Önkormányzata által
fenntartott Egyesített Szociális Intézmények vezetőjéhez kell benyújtani.
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(3) Az ellátásra irányuló kérelmet bárki előterjesztheti.
(4) Az ellátásra való jogosultság feltételeit az Egyesített Szociális Intézmények vezetője megvizsgálja,
a döntéshez szükséges iratokat beszerzi.

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
4.§.
(1) Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások:
a. családsegítés,
b. étkeztetés
c. házi segitségnyújtás
d. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e. nappali ellátás, idősek klubja
f. tanyagondnoki ellátás
g. gyermekjóléti szolgáltatás
(2) Szakosított ellátás:
- ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos otthon
Családsegítés
5.§.
(1) A családsegítő szolgáltatás célja a települési önkormányzat területén élő szociális és
mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett , illetve krízishelyzetbe került személyek , családok
életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
(2) Az Egyesített Szociális Intézmények Vaja megelőzési, szolgáltatási és egyéb feladatait –a
jogszabályban meghatározott szervekkel, szervezetekkel együttműködve végzi, összehangolja
tevékenységüket a jelzett probléma megoldása érdekében.
(3) A családsegítés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali
ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátást
térítésmentesen kell biztosítani.
Házi segítségnyújtás
6.§.
(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről , akik otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
6/A. §
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(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek
részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátás.
Szociális étkeztetés
7.§.
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
h. koruk,
i. egészségi állapotuk,
j. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
k. szenvedélybetegségük, vagy
l. hajléktalanságuk
miatt.
(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki kora vagy
egészségi
állapota,
fogyatékossága,
pszichiátriai
betegsége,
hajléktalansága,
vagy
szenvedélybetegsége miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkeztetésről más módon gondoskodni.
(3) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összegét az 1. sz. Melléklet szabályozza.
(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénylő rendszeres jövedelmének 30 %.-át.
(5) Az étkezési díjat havonként a tárgyhó 10.napjáig kell befizetni a fenntartó költségvetési
elszámolási számlájára.
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Idősek klubja
7/A §.
1. Elsősorban a saját otthonunkban él, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
részére biztosít leheőtséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségeletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni
étkeztetését.
2. A nappali ellátást térítésmentesen kell biztosítani.
3. A nappali ellátás személyes térítési díja ott étkezés esetén nem haladhatja meg a rendszeres jövedelem
30%-át.
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Szakosított ellátás
Ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos otthon
7/B §.
(1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább
háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textiliával való ellátásáról, mentális
gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról
történő gondoskodás.
(2) A havi személyi térítési díjat a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma alapján kell
meghaátrozni.
(3) Az intézményi térítési díj havi összege 77.100 Ft, az egy gondozási napra eső intézményi térítési
díj összege 2.570 Ft. A személyi térítési díjat az Szt. 117. § (1) bekezdése alapján úgy kell
megállapítani, hogy az a gondozott havi jövedelmének legfeljebb 80 %-a lehet.
(4) A térítési díjat a tárgyhónap 25. napjáig kell befizetni.
1. Az egy gondozási napra eső intézményi térítési díj összegéből az étkezésért fizetendő díj 1.320. Ft.
(reggeli: 341.- ft; ebéd: 638 ft; vacsora: 341 ft).

8.§.
Gyermekjóléti Szolgáltatás

(1) A gyermekjóléti szolgálat által biztosított szolgáltatásokat, a jogosult lakóhelyhez, tartózkodási
helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. A biztosított
szolgáltatásokat úgy szervezi, hogy az kiterjedjen a településeken élő valamennyi gyermekre. A
gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás közvetítésével segíti elő a gyermek vagy családtagja hozzájutását az
általa nem biztosított szolgáltatásokhoz.
9.§.
Szociálpolitikai kerekasztal
A Képviselő-testület szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:
1. jegyző
2. Egyesített Szociális Intézmények vezetője
3. Tavirózsa Óvoda vezetője
4. Tulipán Bölcsőde vezetője
5. Védőnők

Záró rendelkezések
8.§.
(1) Ez a rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon kell gondoskodni. E rendelet
hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2014.(V.21.) számú rendelet.
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Kelt: Vaja , 2018. június 14.
/: Tisza Sándor:/
polgármester

/: Tisza Erika:/
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Vaja, 2018. június 15.

Tisza Erika
Jegyző

1. sz. Melléklet
Intézményi térítési díjak:
Étkeztetés
A 1 adagra jutó
önköltség
1.
helyben
fogyasztással
illetve elvitellel
Kiszállítással

752 Ft/nap

B 1 adagra jutó
állami támogatás
221 Ft/nap

C
Intézményi
térítési díj (A-B)
531 Ft/nap
595 ft/nap

Házi segítségnyújtás
A
1.

1 ellátási órára
jutó önköltség

2.

1512 ft/óra

B
1 ellátási órára
jutó
állami
támogatás
1150 ft/óra

C
Intézményi
térítési díj (A-B)
362 ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A
1.

1 ellátási napra
jutó önköltség

2.

4805 ft/nap

B
1 ellátási napra
jutó
állami
támogatás
2740 Ft/nap

C
Intézményi
térítési díj (A-B)
2065 ft/nap

Idősek nappali ellátása
A
1.
2.

1 ellátási napra
jutó önköltség
1330 Ft/nap

B
1 ellátási napra
jutó
állami
támogatás
434 ft/nap

C
Intézményi
térítési díj (A-B)
896 ft//nap
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Nappali ellátottak részére biztosított étkeztetés személyi térítési díja a szociális étkeztetés díjával
megegyezik.
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