Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének
7/2009.(III.05.) rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testülete az egyes szociális
ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
Az R. 19. §-a az alábbiak szerint módosul:
„19. §
(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkeztetésér l kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány
másolatával igazolja, hogy 62. életévét betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a
háziorvos/kezel orvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen
gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga
ellátására részben képes és fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdésében foglaltak
szerint igazolja.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni
azt a személyt, aki fekv beteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására
részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM
rendelet 21.§-ában meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata
szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett
lakóhelye a hajléktalan szállás.
(7) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata az étkeztetést, – amely munkanapokon
legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent – a Területi Szociális Szolgáltató
Intézmény közrem ködésével annak szervezésében biztosítja, a Kippkopp Óvoda és
Bölcs de f z helyén kiszolgálással, egyidej helyben fogyasztással az étel elvitelének
lehet ségével, illetve házhoz szállítással.
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(8) Az étkeztetés iránti kérelmet, a jegyz által kiadott, az Szt. 119/C §-ában
meghatározott jövedelemigazolást, valamint a (2)-(6) bekezdésekben foglaltak
fennállásáról szóló igazolást a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény vezet jéhez
kell benyújtani, aki dönt az ellátás igénybevételér l, valamint megszüntetésér l.
(9) Az étkeztetés – a kérelem benyújtásának napjától – legfeljebb egy évre állapítható
meg. Az egy éves id tartam lejárta után az étkeztetés ismételt megállapításához új
kérelmet kell el terjeszteni.
(10) A Kippkopp Óvoda és Bölcs de az étkeztetést igénybe vev személyekr l és az igénybe
vett étkezési napokról nyilvántartást vezet, melyet minden hónap 5. napjáig megküld a
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportjának.
(11) Az étkeztetés térítési díjait és a jogosultság megállapításához
kedvezményeket a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”

nyújtható

2. §
Az R. 4. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§
Az R. 21. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – a családsegítés kivételével – térítési
díjat kell fizetni. E rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a Balatonkenese
Nagyközség Önkormányzat fenntartásában m köd szociális intézményekben fizetend
térítési díjakat, valamint azok csökkentésének szabályait.”
4.§
Az R. 21. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5)A személyi térítési díj megfizetését a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény vezet je
elengedheti azoknak a hajléktalan, illetve munkanélküli személyeknek, akik semmilyen
ellátásban nem részesülnek. Méltányosságból átmeneti id re a személyi térítési díj
összege csökkenthet vagy elengedhet azoknak a krízishelyzetben lév személyeknek,
akik átmenetileg ellátatlanok, vagy jövedelmük nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíjminimumot.”
5.§
Az R. 5. §-át megel z „Rendszeres szociális segély Az aktív korú rendszeres szociális
segélyezettek együttm ködése” alcím helyébe a „Rendszeres szociális segély A rendszeres
szociális segélyben részesül , egészségkárosodottnak nem min sül
személyek
együttm ködése” szövegrész lép.
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6.§
Az R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:
„5. §
(1)

Az Sztv. 37/B § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti rendszeres szociális segélyben
részesül egészségkárosodottnak nem min sül személy (továbbiakban: segélyben
részesül ) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttm ködésre
köteles a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Családsegít Szolgálatával
Balatonkenese, F utca 43. (továbbiakban: együttm ködésre kijelölt szerv).
(2)
A segélyben részesül köteles
a) megjelenni az együttm ködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából a
rendszeres szociális segélyt megállapító határozat joger re emelkedését l
számított 15 napon belül,
b) a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedési programról
30 napon belül megállapodni az együttm ködésre kijelölt szervvel,
c) az esetleges akadályoztatásáról a kijelölt szervet el zetesen értesíteni, illetve az
akadályoztatás okát 5 napon belül igazolni.
(3) Az együttm ködésre kijelölt szerv a nyilvántartásba vételt követ en:
a) tájékoztatást ad a beilleszkedést segít programok típusairól, az együttm ködés
elmulasztásának következményeir l,
b) a nyilvántartásba vételt l számított hatvan napon belül a segélyben részesül
bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segít
programot, és arról a segélyben részesül vel írásban megállapodást köt,
c) folyamatosan kapcsolatot tart a segélyben részesül vel és legalább háromhavonta
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segít programban
foglaltak betartását,
d) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segít program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges- a rendszeres szociális segélyre jogosult
bevonásával- módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével
tájékoztatja a jegyz t a beilleszkedést segít program végrehajtásáról,
e) jelzi a jegyz nek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy
együttm ködési kötelezettségének nem tesz eleget,
f) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.
(4)
A beilleszkedési program típusai:
a) munkavállalási tréning,
b) egyéni képességeket fejleszt vagy az életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás,
c) munkavégzésre történ felkészít -program, munkakeresési tréning,
d) önsegít csoport,
e) problémaelemz és megoldó technikák,
f) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelel oktatásban, képzésben történ
részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az els szakképesítés
megszerzését segít foglalkozás.”.
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7.§
Az R. 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„6. §
(1) Az együttm ködési kötelezettség megszegésének min sül, ha a segélyben részesül
számára neki felróható okból:
a.) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban
meghatározott határid n belül nem jelenik meg az együttm ködésre kijelölt
szervnél,
b.) az együttm ködésre kijelölt szerv által el írt id pontban nem jelenik meg és
távolmaradását nem igazolja,
c.) a számára el írt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt,
d.) a beilleszkedést segít programban meghatározottakat nem hajtja végre,
e.) a rendszeres szociális segély természetben történ folyósításához szükséges
nyilatkozatban valótlan adatokat közöl.”
8.§
(1) E rendelet 2009. március ….-án lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti
a) az R. 6. § (2)-(3) bekezdései,
b) az R. 21. § (4) bekezdése, valamint a (6) bekezdése,
c) az R. 20. § (5) bekezdése,
d) az R. 7. számú melléklete.
Balatonkenese, 2009. március 5.
Sörédi Györgyné
polgármester

Wolf Viktória
jegyz

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján 2009. március 6. napján kifüggesztésre
került.
Balatonkenese, 2009. március 6.
Wolf Viktória
jegyz
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1. számú melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetend térítési díjak
1.Szociális étkeztetésnél
amennyiben az egy f re es jövedelem
a) nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át:
b) a nyugdíjminimum 150%-300%-a között van:
c) a nyugdíjminimum 300 %-a fölött van:
Kiszállítás esetén megemelkedik a kiszállítás díjával,
- kiszállítás díja:
2.Nappali ellátásnál
a) csak a napközbeni tartózkodást igénybe vev k esetén
b) napközbeni tartózkodást és étkezést is igénybe vev k esetében
3.Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó költség:
a) amennyiben az egy f re es jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át:
b) a nyugdíjminimum 150% fölött van:

250 Ft/f /nap
290 Ft/f /nap
360 Ft/f /nap
240 Ft/f /nap

20 Ft/f /nap
250 Ft/f /nap

210 Ft/f /óra
260 Ft/f /óra
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