Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő- testületének
1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §
(1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§ Pusztavám Község Önkormányzata e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokat biztosítja a továbbiakban meghatározott feltételek szerint.
2.§ A rendelet kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározott személyekre, akik Pusztavám község
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és
életvitelszerűen itt laknak.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák
3.§ Pusztavám Község Önkormányzata Szt. szerint meghatározott személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapszolgáltatások közül az alábbiakat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
Étkeztetés
4.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, é s
a) 70 életévét betöltötte, vagy
b) korhatárra tekintet nélkül, akinek
ba) egészségi állapota vagy
bb) fogyatékossága vagy
bc) pszichiátriai betegsége, vagy
bd) szenvedélybetegsége, vagy
be) hajléktalansága vagy
bf) jövedelmi helyzete indokolja.
(2) A rászorultság igazolására az Szt. 4. § szerinti jövedelemigazolások, szakorvosi vélemények,
becsatolása kötelező.
(3) Az (1) bekezdés bf) pontja alapján jövedelmi helyzete miatt szociálisan rászorultnak kell tekinteni az a
személyt, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-t, egyedül élő
személy esetén a 250 %-t.
(4) Az étkezés házhozszállítással történik.

Házi segítségnyújtás
5.§ (1) Házi segítségnyújtás kizárólag a Szt. által meghatározott feltételekkel nyújtható. A házi
segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – szociális segítés tevékenységeit is magában
foglaló személyi gondozást kell nyújtani.
(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
házi segítségnyújtást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban kell nyújtani.
Igénybevétel
6. § (1) A szociális alapszolgálttásokat igénylő, illetve törvényes képviselője az ellátás
igénybevételére vonatkozó kérelmet nyújthat be. A kérelmet a rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
(2) Az ellátás megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Szt.
94/C § szerinti megállapodást kell kötni.
Térítési díj
7. § (1) A szociális alapszolgáltatások térítési díjait a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(2) A térítési díjat havonta utólag, a tárgyót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat által
kiállított számla ellenében kell megfizetni.
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Pusztavám
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. március 31-ig alkalmazandó étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 18/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 1. § (6)
bekezdése.
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