
Vaja Város Önkormá nyzat Képviselő-testület
1 4 l 2012. (V .29.) ön ko rm á ny zati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és szakosított ellátások helyi
szabályairól

V aj a V aro s Önkormany zata Képv is el ö -te stül e te a szo ciális i gazgatásró l é s s zo ciál i s

ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv.62. § (1)-(2), a 92. § (l) és a 132. § (4) d) bekezdésében
kapott felhata|mazás alapján, a helyi önkormányzatokről szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljarva- az alábbi rendeletet alkotja:

A rendeleí célja, alapelvei

1.§

(1) A rendelet blatálya kiterjed Vaja Varos Önkormanyzatközigazgatási területére és az

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az alábbi településekre terjed
ki:

a.) családsegítés: Vaja, Nyírpatasznya, Ór, Kántorjánosi, Papos
b.) étkeztetés: Vaja
c.) hazi segítségnyújtás: Vaja, Nyírparasznya, Kántorjánosi, Papos
d.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Vaja, Nyírparasznya, Kántorjánosi, Papos,

Hodász
e.) nappali ellátás, idősek klubja: Vaja
f.) tanyagondnoki ellátás: Vaja
g.) gyermekjóléti szolgáltatás: Vaja, Nyírparasznya, Or, Kantorjánosi, Papos

(2) Szakosított ellátás:
- ápolást- gondozást nlujtó bentlakásos otthon: Magyarországközigazgatási területe.

(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekébefl az önkormányzat, a tirsulás, továbbá a

településen működő oktatási, egészségügyi és civil szewezetek kötelesek együttműködni, a

tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémrák megoldását kötelesek kezdeményezni.

A rendelet hatdlya

2.§

(1) A rendelet hatálya - a (2) - (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a

Magyarországon élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevandoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.



(2) A rendelet hatálya az {I) bekezdósben foglaltakon tulmenően kite{ed azE,Nőpai Szociális
Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszenien tartőzkodő
állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) a szabad mozgás és l'artőzkodás jogával rendelkező személyek beutazásárőI és

tartózkodásaról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és

tartőzkodás jogával rendelkező szemólyekre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó ártőzkodási jogát a Magyar Köztérsaság területén gyakorolja, és a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben
meStaátrozottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz valő jogát a Magyar
Köztáttsaság terúletén gyakorolja, és a polgarok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásaról 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 rászoruIőnak az é|etét,
testi épségé t v eszéIy ezteti 

"

Hatds köri és elj úrási rendelkezés e k

3.§

(1) A személyes gondoskodast igénybevevő adatainak és igénybevételének dokumentáLása a
külön j ogszabályban meghatátozott dokumentációban történik.

(2) 
^ 

személyes gondoskodást biáosító ellátások igénylését aSzatmítri Kistérségi Egyesített
Szociális Intézményi Társulás által fenntartott Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális
Intézményekhez kell benyújtani.

(3) Az ellátásra iranyuló kérelmet barki előterjesáheti.

@) Az ellátásra való jogosultság feltételeit a Szatmért Kistérségi Egyesített Szociális
Intézményekvezetője megvizsgálja, a döntéshez sziikséges iratokat beszetzi, és előgondozást
végez.

S aemé ly e s g o n d o s ko dást ny új t ó aI ap e l I ót tís o k

4.§.

(1) Személyes gondoskodást nyujtó alapellátások:

a) családsegítés,
b) étkeáetés
c) házi segitségnyújtás
d) jelzőrendszeres hazi segítségnyújtás



nappali ellátás, idősek klubja
tanyagondnoki ellátás
gyermekj óléti szolgáltatás

(2) Szakosított ellátás:
- ápolást-gondozást nyujtó bentlakásos otthon

szociális étkezíetés

Csalódsegítés

5.§.

(1) A családsegítő szol+áltatás célja a települési önkormány zatteríjletén élő szociális ésmentálhigiénés Probiémrák miátt vesz€Iyeztetett , illetve kázishelyzetbe keültszemélYek , családok életvezetési képességé""k;;;á; ése, azilyen helyz ethez vezetőokok me ge lő zé se, val amint a l<t ízisltely z.t -" g.riinT"áének e l ő s e gíté s e.(2) ASzatmáiKistérségi Egyesített §ro"ian. IfiŐ;;i;;;i megelőzési, szolgáltatási ésegYéb feladatait- a jegYző szakmai ir_fury.ítása"r"ri"Í, 
";" 

gszabálybanmeg}tatfuozottszervekkel, szerv ezete,kkel együttműköáve v egr:, as'sÁhangolja tevékenységüket a
, _ jelzetíprobléma megoldása éiáekében.
(3) A családsegítés, ahálzi segítségnyúj tás, a jelzőrendszeres.házi segítségnyújtás, a nappaliellátás, tanyagondnoki szoigálúá. á, u gyermekjóléti szolgáltatás ellátásttérítésmentesen kell biío;íhni.

Házi segítségnyújtás

6.§.

(1) HaZl segítségnyúj'fo,k.i:lé9en kell gondoskodni azokról a személyekről , akikotthonukbarr Önmaguk ellátásárasaját erőbőt .r.m t-ep"ob e. róluk nem gondoskodnak.

6/A. §

( 1) A jelzőrends zeres I'Éai segítségnyúj tás a sajátotthonukban élő, egészségi állapotukés szociális helYzetiik miatt iaszórió, a segéiyhivo tesztnek megfelel ő használatankéPes időskoru_ vagY-fogyatékos szeméty"ti, itt"t.re |szicniatriai betegek tészére az
;fr]i:-:f#::l 

fenntartása mellett felmerülő kdáshelyzetek 
"ma?tÁa céljából

e)

0
g)

7.§.

(1) Az étkeztetés keretében azoknaka szociálisan rászorultakn ak, alegalább napi egyszerimeleg étkezésér ől kell gondoskodni, 
*jk *""*"gJ,'ilü; ffi;*,k'iérrér"tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biáosítani, különösena) koruk,

b) egészségiállapotuk,



c) fogyatékosságiik, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük,vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.

Q) Étkeztetésben kell részesíteni azt azigénylőt, illetve az általaeltartottat is, aki kora vagy
egészségi állapota, fogyatékossága,pszichiátriai betegsége, hajléktalansága,vagy
szenvedélybetegsége miatt nem képes az (I) bekezdés szerinti étkeztetésről más módon
gondoskodni.

(3) Az ellátásért térítési díjat kell fizetru. Azintézményi térítési díj mértéke külön
rendeletben kerül szabály ozásra.

(4) A személyi térítési díj nem haladhatja megazigényló rendszeres jövedelmének25 Yo.-át
(házi segítsógnyújtással együtt 30 %.-át).

(5) Az étkezési díjat havonként atátgyhó l0.napjáig kell befizetni a fenntartó költségvetési
elszámolás i számláj ar a.

Nappali ellútdst nyújtó iníézmény
Idősek klubja

7/A §.

(1) Elsősorban a saját otthonunkban él, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi
állapotrik vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
elláásfua részben képes személyek, részére biaosít leheőtséget a napközbeni
tartőzkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai sziikségeletek
kielégítésére,továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

(2) 
^ 

nappali ellátást tédtésmentesen kell biáosítani.

szakosított ellótós
Ápolúst-g ondozást ny újtó bentlakúsos otth on

7/B §.

(1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi
legalább haromszori étkeztetésóről, szükség szerint ruházattal, illetve textiliával való
ellátáséről, mentális gondozásaról, a külön jogszabályban meghatározott
e gészsé gü gy i ellátásar ő1, valamint lakhatásáról történő gondo skodás.

(2) A havi személyi térítési díjat a napi személyi térítési díj és a gondozási napok szérna
laapj án kell me ghaátrozni.

(3) Az intézményi térítési díj havi összege 67.056 Ft, az egy gondozási napra eső
intézményi térítési díj összege 2.235 Ft. A személyi térítési díjataz Szt. 117. § (1)
bekezdése alapján úgy kell megállapítani, hogy az a gondozott havi jövedelmének
legfe§ebb 80 oÁ-a lehet.

(4) A térítési dijat atárgyhónap 25. napjáigkell bef,rzetni.



8.§.

Gy e rm e kj ó l éti S zo l g úIí at ás

(1) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás keretében fenntartott
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális lrftézmények önálló, gyermekjóléti szolgáItatást
biáosító szakmai egysége: a gyermekjóléti szolgálat.

(2) 
^ 

gyermekjóléti szolgá|at által biztosított szolgáltatásokat, a jogosult lakóhelyhez,
ártőzkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nlujtó személynél vagy intézményben kell
biáosítani. A biztosított szolgáItatásokat úgy szervezi,hogy azkiteqedjen a településeken élő
valamennyi gyermekre. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás közvetítósével segíti elő a
gyermek vagy családtagsa hozzájutását az álta|a nem biztosított szolgáltatásokhoz.

zdrő rendelkezések

8.§.

(1) Ez a rendelet kihírdetésének napjrán léphatályba.
(2) Arendelet kihirdetésérőI azSZMSZ-ben meghatározott módon kell gondoskodni. E

rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatáIyát veszti a10l2006.(XI.2l.) számú
rendelet,2l2008"(IIL25.) számú rendelet, a2l20I0.(L28.) számú rendelet, valamint a
8 l 20 1 2 . (II.28 .) számű rendelet haáIy át ve s ái "

Kelt: Vaja ,2012. év május 29.napján

A rendeletet a mai
Yaja,20l2. május

napon kihirdettem:
30.
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polgármester


