SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2011. (III. 24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ
7/2008. (III.20.) RENDELETE (TOVÁBBIAKBAN: R.)
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. §
A R. 1. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) A rendelet hatálya a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban:
SzTcKT) által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátások vonatkozásában
kiterjed a társult települések közigazgatási területén életvitelszerűen élő, lakóhellyel
és/vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre.
2. §
A R. Ápolási díjra vonatkozó rendelkezése 6. § (1) bekezdése f) pontja hatályát veszti.
3. §
A R. 19. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) Szociális alapszolgáltatások
a) étkeztetés
b) családsegítés
c) támogató szolgáltatás
d) nappali ellátás
4. §
A R. az alábbi, 19/A §-sal egészül ki:
(1) A SzTcKT – a társult településeken - a szociálisan rászorultak részére személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosít.
(2) Szociális alapszolgáltatások
a) házi segítségnyújtás,
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és
c) támogató szolgáltatás
5. §
A R. Támogató szolgáltatásra vonatkozó 21. § (3)-(5) bekezdése hatályát veszti.
6. §
A R. V. fejezet, Az intézményi jogviszony, Általános szabályok rendelkezései címszó az
alábbi, 23. §-sal egészül ki:
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelem az önkormányzat által
fenntartott szolgáltatások esetében a helyi polgármesteri hivatalhoz, az intézmény
vezetőjéhez, vagy a szociális és gyermekjóléti alapellátási központhoz, a kistérségi
társulás által fenntartott szolgáltatások esetében a helyi polgármesteri hivatalhoz,
valamint közvetlenül a támogató szolgálat vezetőjéhez, a vezető gondozóhoz, vagy a
társulás munkaszervezetének vezetőjéhez nyújtható be.

(2)

Az ellátás iránti kérelemről az intézmény, szolgáltatás vezetője dönt és az igények
beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők részére a szolgáltatás
biztosításáról. Soron kívüli elhelyezésre kizárólag az ellátást kérő egészségének, testi
épségének veszélyeztetettsége esetén van mód. Szabad kapacitás terhére a
szolgáltatás igénybevétele szociálisan nem rászorultak részére is engedélyezhető.
7. §

A R. Térítési díjra vonatkozó 24. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat, valamint a társulás által működtetett személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokért – ha törvény másként nem rendelkezik – térítési díjat kell fizetni.
(2) A szolgáltatások önköltségét, az intézményi térítési díjat, valamint a személyi térítési díjat
jelen rendelet melléklete tartalmazza.
8. §
(1)
(2)

Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Szerencs Város
Önkormányzata 8/2010. (III.18.) rendelete hatályát veszti.
Ez a rendelet 2011. április 2. napján hatályát veszti.

Szerencs, 2011. március 24.

Dr. Ináncsi Tünde sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester
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