
Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt
8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított

Személyes gondoskodás formáiról

Székkutas  Község  Önkormányzat  képviselőtestülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993: III. törvény 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a következő rendeletet alkotja.

1.§

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

Alapellátás
 a./ étkeztetés
 b./ házi segítségnyújtás

          1 c./tanyagondnoki szolgáltatás

(2) Szakosított ellátás
 a./ Nappali ellátást nyújtó intézmény

Ezen belül is az Idősek Klubját, mely a korábbi Öregek Napközi Otthonában működik. 
(6821 Székkutas Erkel F. u 7.)

(3) Az étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak a napi legalább egyszeri meleg 
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik maguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. 

(4) A házi segítségnyújtás az otthonukban önellátásra saját erőből nem képes személyekre 
terjed ki. 

(5) A nappali ellátást nyújtó Idősek Klubjába felvételre az olyan személyek jogosultak, akik 
saját otthonukban élnek, de szükségük van étkezésre, társas kapcsolatokra és alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére.

2(6) Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkeztetésre, akik az alábbi feltételek 
szerint:

a.) Életkoruk miatt rászoruló az a személy, aki a 65. életévét betöltötte;
b.) Egészségi  állapota  miatt  rászoruló  az  a  személy,  aki  mozgásában  korlátozott, 

fogyatékossága,  valamint  akut  vagy krónikus betegsége miatt  önmaga ellátásáról  – 
teljesen vagy részben – gondoskodni nem tud.

c.) Fogyatékossága  miatt  azt  a  személyt  kell  rászorulónak  tekinteni,  aki  a  fogyatékos 
személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló  1998.  évi  XXVI.  tv. 
szerint fogyatékossági támogatásban részesül.
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d.) Szenvedély – illetve pszichiátriai betegsége miatt rászoruló az, aki önmaga ellátására 
részben képes és fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést állapota nem igényel.

e.) Hajléktalansága  miatt  rászoruló  az  a  személy,  akinek  nincs  bejelentett  lakóhelye, 
kivéve a hajléktalan szállást.

1/A.§

(1) Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások körében szociális információs 
szolgáltatást működtet. 

(2) A szociális információs szolgáltatásra a 2004. évi CXXXVI. törvénnyel módosított 
1993. évi III. törvény 63. § -ában rögzített szabályok vonatkoznak. 

(3) A szociális információs szolgáltatás helye: Polgármesteri Hivatal 6821. Székkutas 
Béke u 2. Tel: 62/593-050 a hivatal ügyfélfogadási ideje alatt.

(4) A szolgáltatás keretében biztosított információk körét a törvény 61.§. (2) bekezdése 
tartalmazza, amelyet részletesen a hivatal hirdetőtábláján és a helyi újságban meg kell 
jeleníteni. 

1/B §3 
Tanyagondnoki szolgáltatás

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás a Területi Szociális Gondozási Központ keretein belül 
látja el feladatait.

(2) A szolgáltatás Székkutas település külterületének következő lakott részein működik: 
II: körzet, III. körzet, IV. körzet, V. körzet, VI. körzet.

(3) A tanyagondnoki szolgálat feladatait 1 fő, tanyagondnok heti 30 órás munkarendben 
látja el.

(4) A tanyagondnok feladatait a Területi Szociális Gondozási Központ Szakmai 
Programja alapján az intézmény vezetőjének szakmai irányítása alapján végzi.

(5) A tanyagondnok munkájáról tájékoztatja a képviselő-testületet, annak rendes ülésein.

(6) Alapszolgáltatási feladatok:
a.) közreműködés az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális 
információk szolgáltatásában.
b.) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása keretében háziorvosi, 
szakorvosi rendelésre szállítás, gyógyszer felíratás, gyógyszer kiváltás, gyógyászati 
segédeszközökhöz történő hozzájutás biztosítása.

(7) Egyéb alapszolgáltatási feladatok:
a.) Együttműködés a védőnői és a gyerekjóléti szolgálattal, egészségügyi 
intézménnyel, illetve munkatársaik eljuttatása az ellátottakhoz.
b.) Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés (pl. hivatali 
ügyintézés).
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(8) Közvetett feladatok:
a.) Önkormányzati információk közvetítése az ellátott lakosság felé. (Pl. 
közmeghallgatás időpontjáról, lomtalanításról tájékoztató)

(9) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes

(10) Az ellátást az igénylő kérelmére kell biztosítani, a Szakmai Programban 
meghatározott módon és rendszerességgel.

(11) A kérelmet szóban, vagy írásban közvetlenül a tanyagondnoknál, vagy az 
intézményvezetőnél lehet benyújtani.

(12) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.”

2.§

(1) A Képviselőtestület a rendelet 1. §-ában szereplő ellátási formákkal kapcsolatos 
feladatokat a Területi Gondozási Központ vezetőjére ruházza át, mely a kérelem benyújtásától 
a gondozás megszüntetéséig felmerülő valamennyi eljárást tartalmazza.

3.§

(1) A személyes gondoskodási formák igénybe vételére kérelmet kell benyújtani a Gondozási 
Központ vezetőjéhez. (Székkutas, Erkel F. u 7)

(2) A kérelmet írásos formában kell beadni.

(3) A kérelmezőn kívül bárki kezdeményezheti az ellátást, aki tudomást szerzett a 
rászorulóról. 

(4) A kérelem mellékletei: 
- jövedelemnyilatkozat vagy jövedelemigazolás, 
- háziorvosi igazolás.

(5) A Gondozási Központ környezettanulmányt készít a kérelmező szociális helyzetére 
vonatkozóan. Nem szükséges környezettanulmányt készíteni, ha már ismertek a kérelmező 
körülményei. 

4.§

(1) Megszűnik az ellátás, ha az ellátott:
- más lakóhelyre költözik,
- nem tart igényt a gondoskodásra, indokai már nem állnak fenn,
- önhibájából eredő térítési díj fizetésének többszöri elmaradása,
- házirend súlyos megsértése esetén.

5.§

(1) A személyes gondoskodásért a gondozott térítési díj fizetésére kötelezett.

(2) A térítési díj összegét az önkormányzat állapítja meg minden év március 31.-ig



(3) A térítési díj összegéről az intézmény vezetője írásban tájékoztatja a térítési díjra 
kötelezettet. A térítési díjat a kötelezett havonta utólag fizeti.

(4) A térítési díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.

6.§

(1) Ez a rendelet 1993. augusztus 26. napján lép hatályba. 

Székkutas, 1993. augusztus 19.

Sajti Mihály sk.  Hunyák Zsuzsanna sk.
polgármester jegyző

Kihirdetve:

Székkutas, 1993. augusztus 26. 

Hunyák Zsuzsanna 
Jegyző



1. sz. melléklet4

A személyes gondoskodásban részesülők
térítési díjai

I. Szociális étkeztetés:

Személyi térítési díj összege 100 % = 480,- Ft/nap

Személyes térítési díjak
28.500,- Ft-ig 50 %
28.501-40.000,- Ft- között 60 %
40.001-60.000,- Ft között 90 %
60.001 Ft felett 100 %

Ebédszállítás díja 15,- Ft/nap

Az ebéd szállítási díja: 15, - Ft/nap

A személyi térítési díj nem haladhatja meg

- házi segítségnyújtás esetén a gondozott jövedelmének 25 %-át
- étkeztetés esetén 30 %-át
- mindkét forma együttes igénybevételénél a jövedelmének 30 %-át

II. Házi segítségnyújtás 
Gondozási óradíj: 120,- Ft/óra
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