ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (II. 29.) rendelet
módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2000. (II.29.) számú
rendelet ( továbbiakban ÖR.) 3. § (4) bekezdése az alábbira módosul:
„Szociális ellátás (ha jogszabály másként nem rendelkezik) kérelemre adható. A
kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységénél
(Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya ) lehet előterjeszteni. A kérelem postai úton is
előterjeszthető.”

(2)

Az ÖR. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott „51. § (1) bekezdése” „51. § (2)
bekezdése” kifejezésre módosul.

(3)

Az ÖR. 3. § (14) bekezdése az alábbira módosul
„Az ellátásokat kizárólag a Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya által
megszerkesztett, vagy a vonatkozó jogszabályok mellékletében meghatározott
kérőlapon lehet előterjeszteni.

(4)

Az ÖR. 3. § (15) bekezdés a.) pontja az alábbira módosul:
„Fenti kötelezettség teljesítését a jegyző az ellátás megállapítását megelőzően a
Hatósági és Szociális Ügyek Osztálya (továbbiakban: Hatósági osztály)
munkatársainak közreműködésével ellenőrzi. Az ellenőrzésről minden alkalommal
jegyzőkönyvet és fényképfelvételt kell készíteni”

(5)

Az ÖR. 3. § (17) bekezdése az alábbira módosul:
„A Közterület-felügyelet munkatársai járőrszolgálatuk teljesítése során a
lakókörnyezet tisztán tartására vonatkozó kötelezettség elmulasztásának észlelésekor
kötelesek ellenőrizni, hogy az ingatlan tulajdonosa a (15 ) bekezdésben szabályozott
ellátásban részesül-e.
Amennyiben részesül, úgy az egyéb szükséges intézkedésen kívül a tapasztalt
hiányosságról fényképfelvételekkel alátámasztott jegyzőkönyv megküldésével értesítik
a Hatósági Osztály mindenkori vezetőjét.”
2.§

Az ÖR. 8.§ (4) bekezdésében a” Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató
Központ Családsegítő Szolgálatát” szövegrész helyébe a „Ceglédi
Többcélú Kistérségi
Társulás Humán Szolgáltató Központja Családsegítő Szolgálatát” szövegrész kerül.
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3.§
(1)

Az ÖR. 8/A §. (1) bekezdésében megjelölt „ 55 .év feletti” szövegrész helyébe „a
rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti „

(2)

Az ÖR. 8/A. §.(9) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Családsegítő Szolgálat kapcsolatot tart fenn a mindenkori állami foglalkoztatási
szerv illetékesség szerinti kirendeltségével.”
4.§

(1)

Az ÖR. 13.§ (4) bekezdésében az „Szt. 38. § (10) bekezdésében” szövegrész
helyébe az „Szt. 38.§ (1) bekezdésében” szövegrész lép.

(1)

5. §
Az ÖR. 18. § (1) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:
„E rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat az
Intézmény biztosítja.”

(2)

Az ÖR. 18. § (3) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás iránti kérelmet az intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani”

(3)

Az ÖR. 18. § (6) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:
„ A döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a Fenntartóhoz lehet fordulni.”
6. §
Az ÖR. 18/A §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátás formái:
a.) étkeztetés
b.) házi segítségnyújtás,
c.) családsegítés.
d.) közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére
e.) támogató szolgáltatás
f.) nappali ellátás”
7.§

(1)

Az ÖR. 21/B §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Közösségi ellátás feladata pszichiátriai betegek részére: Saját otthonukban élő, nem
akut veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek betegsége ambuláns
szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális
helyzetük javításában igényelnek segítséget.”
8.§

Az ÖR. 23. § (4) és (5) bekezdésében hivatkozott „ Bizottság”, „Bizottsághoz” szövegrész
helyébe „Fenntartó”, „Fenntartóhoz” szövegrész lép.
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9. §
(1)

Az ÖR. 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az étkeztetési térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres
havi jövedelmének 25%-át.”

(2)

Az Ör. 24. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja az
ellátásra fordított
költségek alapján megállapított óradíj. Az ellátásért fizetendő
személyi térítési díj, nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének
20%-át.”

(3)

Az ÖR. 24. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A házi segítségnyújtás és étkezés esetén a személyi térítési díjak együttes összege
nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.”

.
(4)

Az Ör. 24.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjait a rendelet
1.számú melléklete tartalmazza”

10. §
A ÖR. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések
11. §
(1)

E Rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.

(2)

Hatályukat vesztik az ÖR. 6. § (1) bekezdésének a.), c.) pontjai, a 6. § (2)
bekezdésének e.) pontja, 7. § , 9. §, 12. § (2) a.) pontja, 14. §, 19. § (2) bekezdés a.)
pontja, 22. §, 23. § (2) bekezdés b.) pontja, 24. § (4), (5), (7), (9) bekezdései.

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28. ülésén.

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdetve: Abony, 2013 március 29.
Dr. Balogh Pál
jegyző
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1. melléklet 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 5/2000. (II.29.) számú rendelethez
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humánszolgáltató Központ
Személyi térítési díj 2013.
Az Időskorúak Klubja:
Intézményi térítési díj: 834 Ft nap/fő
Személyi térítési díj: 0 Ft/nap/fő
A házi segítségnyújtás:
Intézményi térítési díj: 246 Ft/óra

1.
2.

Az egy főre jutó jövedelem
a nyugdíjminimum %-ában
1-100 %
100 % -200 %

Összegek forintban

Gondozási óradíj Ft/óra

0-28 500.28.501-től

100,240.-

Összegek forintban

Étkezési díj Ft/nap

0-14.000.14 001.- 28.500.28 501-

100.200.365,-

A Szociális étkeztetés
Intézményi térítési díj: 365Ft

1.
2.
3.

Az egy főre jutó jövedelem
a nyugdíjminimum %-ában
1-50 %
50 % - 100 %
100 % -

Kiszállítási díj a házi segítségnyújtás óradíjának ötven százaléka.
A Támogató szolgálat – gondozási óradíj
Az egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum %-ában

Összegek forintban

gondozási díj
Ft/óra

0-100 %

0-28.500.-

0

100 % -

28.501.-

180

Az egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum %-ában

Összegek forintban

gépkocsi
használat Ft/km

0-100 %

0-28.500.-

30

100 % -

28.501.- (Abony város területén)

70

100 % -

28.501,- (Abony város területén kívül)

70

A Támogató szolgálat- gépkocsi használat díja

120 Ft/km Abony város területén
100 Ft/km Abony város területén kívül
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jövedelem 25%-át.
Piaci alapon :

