Bánk Község Önkormányzata Képviselő – testületének
13/2013. (VIII.9.)
Önkormányzati RENDELETE
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Bánk Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 92.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint az
Sztv. 63.§ (9) bekezdésében és 86.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról a következőket rendeli el.
1.§ (1) A Rendelet 24.§-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„Házi segítségnyújtás”
(2) A Rendelet 24.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.§ (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatások:
a) az ellátást igénye vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
b) az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
c) segítségnyújtás a higiénia megtartásában,
d) segítségnyújtás az ellátás igénybe vevő háztartásának vitelében, különösen
bevásárlás, takarítás, mosás, mosogatás, gyógyszerek beszerzése,
e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban,
f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő vészhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában,
g) az ellátást igénybe vevő segítése a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
h) igény esetén a szociális intézménybe való beköltözés segítése,
i) szociális étkezés igénybe vétele esetén az ebéd házhoz szállítása,
j) egyéb ellátási feladatok igény szerint.
(2) A házi segítségnyújtásban részesülő személy jogosult:
a) egyéni szükséglet szerinti alapvető ápolásra, gondozásra,
b) napi egyszeri meleg élelem külön térítési díj nélküli házhoz szállítására,
c) saját, illetve lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való
közreműködésre,
d) segítségnyújtásra a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve
elhárításában.
(3) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat által foglalkoztatott gondozó látja el.
(4) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az Önkormányzat Hivatalához, jövedelemigazolás
és orvosi igazolás mellékelésével kell benyújtani.
(5) A házi segítségnyújtást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát az erre vonatkozó
jogszabályi rendelkezések szerint kell elvégezni.
(6) A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi és személyi térítési díj: gondozási
óránként 200 Ft, mely tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is.”
2.§ A Rendelet 25.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat illetékességi területén az Sztv. 64.§-ában meghatározott családsegítés feladatot
a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulás intézménye látja el.”
3.§ (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2013. október 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1.§ (1) bekezdése a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Ivanics András
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Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. augusztus 9-én

Torma Andrea
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a13/2013. (VIII.9.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése
meghatározza, hogy a helyi önkormányzat feladata többek között a szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások biztosítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 86.§
(1) bekezdés c) pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat köteles biztosítani a személyes
gondoskodás alapszolgáltatásai közé tartózó házi segítségnyújtás ellátást.
A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat a házi segítségnyújtás ellátást – a jelenlegi,
Rétság Kistérség Többcélú Társulás intézménye által történő ellátás megszüntetésével - 2013. október
1-jétől a házi segítségnyújtást az önkormányzat saját tevékenysége keretében látja el.
Az Sztv. 92. § (1) bekezdése előírja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.
A házi segítségnyújtás szabályait (az Sztv. 92.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint) önkormányzati
rendeletben kell rögzíteni, ezért szükséges a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása.
Részletes indokolás
1-2.§ -hoz
A szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet 23-24.§-a rendelkezik a házi
segítségnyújtás Sztv. 92.§ (2) bekezdésben előírt, rendeletben szabályozandó kérdésekről, valamint
rögzíti, hogy a családsegítés feladat a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási
Társulás útján kerül ellátásra.
3.§-hoz
A rendelet az új tevékenység (házi segítségnyújtás) megkezdésével 2013. október 1-jétől lép
hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba
lépést követő napon hatályát veszti. E hatályba lépéstől eltérően a házi segítségnyújtás alcím a
kihirdetést követően azonnal, a kihirdetést követő napon hatályba lép, tekintettel arra, hogy az
alcímből kikerülő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől nem tartozik
önkormányzati feladatkörbe.
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