Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 20.) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról1

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
92. § (2) bekezdés a), b), c), d) és f) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) és (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 3.1.l és 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat
Intézményeinek Bizottsága és a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének
kikérésével a következõket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §2
(1)

A rendelet területi hatálya kiterjed Lajosmizse Városra és a Lajosmizse és Felsőlajos
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulásban részt vevő Felsőlajos
Községre.

(2)

A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott települések
közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott
személyekre.”
2. A személyes gondoskodás formái, eljárási rendelkezések
2. §

(1) Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása
(továbbiakban: Társulás)3 a szociális alapszolgáltatások keretében nyújtott személyes gondoskodási
formák közül az alábbiakat működteti:
a) az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás,
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) családsegítés.
e) 4
f) 5tanyagondnoki szolgáltatás
(2) A Társulás6 az (1) bekezdésben foglaltakon túl gondoskodik a nem gondozható rászorultak
szakosított ellátáshoz való hozzájutásáról.
(3) A Társulás7 az (1) bekezdés szerinti ellátásokat az általa fenntartott Lajosmizse Város
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (a továbbiakban: Intézmény)
útján biztosítja.
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Egységes szerkezetben az 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelettel, és a 3/2012. (III. 02.) önkormányzati
rendelettel, a 9/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelettel, a 21/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel, a
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelettel, a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelettel, az 5/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelettel, a 30/2017. (X.27.) önkormányzati rendelettel, a 2/2018. (II.09.) önkormányzati
rendelettel, a 12/2018. (V.18.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2018. augusztus 01.
2
Módosította a 9/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. május 01.
3
Módosította a 9/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. május 01.
4
Hatályon kívül helyezte a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2016. április
01.
5
Beépítette a 12/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 01.
6
Módosította a 9/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. május 01.
7
Módosította a 9/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. május 01.
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3. §8
(1) Az étkeztetést a Társulás az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak részére biztosítja.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával
igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos
igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos
fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja.
(5) Pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt,
aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a
kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.
(6) Hajléktalansága miatt rászoruló az a személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, vagy az 1.
§ (1) bekezdésben meghatározott településeken települési szintű lakosként van nyilvántartva, amelyet
lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazol.
(7) A (2)-(6) bekezdésben foglaltak vizsgálatát a 2. § (3) bekezdésben foglalt intézmény végzi.
4. §
(1) A 2. § (1) bekezdés szerinti ellátások iránti kérelmet az Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) Az életét, testi épségét veszélyeztető élethelyzetbe került személyek esetében az intézményvezető
köteles a rászorulónak külön eljárás nélkül étkezést, házi segítségnyújtást biztosítani.
(3) Külön eljárás keretében ellátható olyan kérelmező is, akinek tartási, gondozási, öröklési szerződése
van, de megélhetése átmenetileg veszélyeztetett. Ez esetben az igénybe vett ellátásért 120 %- os
térítési díjat köteles fizetni.
9

4/A.

(1) A tanyagondnoki szolgálat célja az Szt.-ben meghatározott feladatok ellátása az
Intézmény Szakmai Programjában foglaltak szerint.
(2) A tanyagondnoki körzetet a 2. melléklet tartalmazza.
3. Térítési díjak
5. §
(1)

10

A 2. § (1) bekezdés szerinti ellátások intézményi térítési díjának mértékét a rendelet 1.
melléklet 1-2. pontja tartalmazza.

(2) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a rendelet 1. melléklet 2. pontjában
meghatározott mértéket.
4. Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba.
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Módosította a 30/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. december 01.
Beépítette a 12/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 01.
10
Módosította a 30/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. december 01.
9

3
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzatának a
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 3/ 2010. (III.11.) önkormányzati
rendelete.
Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. május 20.
Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

4
1. melléklet a 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
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1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak ÁFA nélkül
1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj
1.1.1.

Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő intézményi
térítési díj 0,- Ft/fő/nap

1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkezésért
fizetendő intézményi térítési díja 583,- Ft/fő/nap
1.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj
1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 495,- Ft/fő/nap
1.2.2. Az ebéd szállítási díja 100,- Ft/háztartás/nap
1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: gondozási óradíj 700,- Ft/fő/óra.

2. A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja ÁFA nélkül
2.1. Házi segítségnyújtás önköltségi gondozási óradíja 1.315.- Ft/fő/óra

3. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát:
3.1. étkeztetés
3.1.1 helyszínen történő fogyasztás esetén
3.1.2 az igénybevétel helyére történő szállítással
3.2. házi segítségnyújtás
3.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak
3.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe
vevők étkeztetése
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20 %
30 %
20 %
30 %
20 %

Módosította az 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.§, és a 3/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 1.§
(1) bekezdése, a 9/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 21/2014. (XII. 13.) önkormányzati
rendelet 1. § (1) bekezdése, a 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, módosította a 3/2016.
(II.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, az 5/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a
30/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, a 2/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 1. § (1)
bekezdése. Hatályos 2018. április 01.

5
2. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez 12
1. Tanyagondnoki szolgálat ellátási körzete
2.1. I. tanyagondnoki szolgálat ellátási körzete
Lajosmizse, Mizse tanya 2. - Mizse tanya 253. folyamatos számozása
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Beépítette a 12/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 01.

