Balástya Község Képviselőtestületének
23/2011.(IX.15.) rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok
térítési díjáról
Balástya Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 92.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok térítési díjáról a
következőképpen rendelkezik:
1.§.
A rendelet célja és hatálya
(1) E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével meghatározza és
szabályozza az önkormányzat valamint társulása által biztosítandó személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapellátásokat, azok igénybevételének módját és a fizetendő térítési díjat.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Balástya község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező
valamint az Sztv. 3.§-ban meghatározott személyekre.
2.§.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
(1) Balástya Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a szociálisan rászoruló
személyek részére a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális alapszolgáltatást az
Integrált Szociális Intézmény működtetésével és a Kisteleki Kistérség többcélú Társulás útján
biztosítja.
(2) Szociális alapszolgáltatások:
- étkeztetés
- nappali ellátás
- tanyagondnoki szolgálat
(3) A Kisteleki Többcélú Társulás keretében a következő alapellátási formákat nyújtja:
• Családsegítés
• Gyermekjóléti szolgálat
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
• Támogató szolgálat
• Házi segítségnyújtás
3.§.
Étkeztetés
(1) A szociális étkeztetést – mint személyes gondoskodást nyújtó alapellátást – az Sztv. 62.§.
bekezdése szerint meghatározott, szociálisan rászorult személyek igényelhetik.
(2) Szociálisan rászorult az a személy, aki
a.) 70 év feletti és
- egyedül élő
- ha egészségi állapota indokolja a szociális ellátást
- nem egyedül élő, de egészségi állapota, szociális körülményei indokolttá teszik az ellátás
igénybe vételét

b.) 70 év alatti személy, akinek egészségi állapotára tekintettel háziorvosa szociális étkeztetés
igénybe vételét kifejezetten javasolja
c.) súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy (igazolással)
(3) A szociális rászorultság vizsgálata az intézményvezető feladata.
(4) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj :
a) Ha az ellátást igénybevevő jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át, a térítési díj 280,- Ft/fő/nap
b) Ha az ellátást igénybevevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150-200
%-a, a térítési díj 365,- Ft/fő/nap.
c) Ha az ellátást igénybevevő jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át, a térítési díj 585-Ft/fő/nap
(5) Az étkezésért fizetendő ÁFÁ-val növelt térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe
vevő jövedelmének 30 %-át.
(6) Az önkormányzat krízis helyzet esetén annak a személynek biztosít térítésmentesen
étkeztetést, akinek a térítési díj alapjául szolgáló jövedelme, készpénz vagyona, valamint
tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
(7) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézményvezető intézkedése
alapján az Sztv. 93.§-94/A.§ rendelkezéseinek megfelelően történik.
4.§.
Nappali ellátás
(1) A Sztv.65/F.§-ában meghatározott nappali ellátás keretein belül az önkormányzat nappali
idősek klubját működtet, mely lehetőséget biztosít:
• közösségi együttlétre,
• pihenésre,
•
a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére,
tálalására és elfogyasztására,
• szabadidős programok szervezésére,
• szükség szerint az egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz való jutás segítésére,
• hivatalos ügyek intézésére.
(2) Térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni. A személyi térítési díjat úgy kell
megállapítani, hogy annak összege nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének 30 %-át.
(3) Az étkezésért fizetendő térítési díj összege egységesen 225,- Ft/fő/nap.
(4) Az idősek klubjában való benntartózkodás térítésmentes.
5.§.
Tanyagondnoki szolgálat
(1) Az önkormányzat a Sztv. 60.§. (1) bekezdésében meghatározott cél érdekében
tanyagondnoki szolgálatot működtet.
(2) A tanyagondnoki szolgálat térítésmentes ellátás.

(3) A tanyagondnoki szolgálat 4 fő tanyagondnok közreműködésével valósul meg.
A tanyagondnokok közreműködnek a szociális alapszolgáltatások közvetítésében és
teljesítésében, így különösen a szociális étkeztetés külterületen történő bonyolításában, a
személyszállításban.
A tanyagondnokok irányítását és felügyeletét az Integrált Szociális Intézmény vezetője látja
el.
(4) A tanyagondnokok tevékenység naplót vezetnek, minden munkában töltött napon. A
naplót az ellátottal nem kell aláíratni.
(5) a tanyagondnokok által ellátandó körzetek:
• Balástya, Balástyai tanyák
• Balástya, Őszeszék
• Balástya Gajgonya
• Balástya, Fehértó-Alsógajgonya
6.§.
A szociális alapellátás iránti kérelem
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylő, illetve tőrvényes képviselője kérelmére történik.
(2) Szóban és írásban egyaránt lehet kérelmezni:
• étkeztetést,
• az idősek részére nyújtott nappali ellátást
(3) Szóban lehet kérni a tanyagondnoki ellátást.
(4) A kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Az intézmény vezetője értesíti az
igénybe vevőt az ellátás biztosításáról.
7.§.
A térítési díj befizetése és ellenőrzése
(1) Az étkeztetés után fizetendő térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, a
tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell megfizetni, az önkormányzat által kiállított
számla ellenében.
(2) A térítési díj meg nem fizetése esetén az Integrált Szociális Intézmény vezetője intézkedik
a térítési díj hátralék behajtásáról, illetve az ellátás megszüntetéséről.
8.§.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 16. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2011(II.01.) sz. rendelet
Balástya, 2011.szeptember 14.
Ujvári László sk.
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 16.
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