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9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a 
továbbiakban: családsegítő szolgálat) társulási megállapodásában résztvevő önkormányzatok 
közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre. 

2. Az ellátások igénybevételének módja 

2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az 
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére 
történik. 

(2) A kérelmet a családsegítő szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani. 

(3) A kérelmező a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához köteles jövedelmi 
viszonyairól nyilatkozni és a havi rendszeres jövedelem igazolásait becsatolni. 

(4) Az ellátások iránti igényről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.  

(5) Az intézményvezető – a családsegítés kivételével - az intézményi ellátás igénybevételének 
megkezdésekor az ellátást igénybevevővel megállapodást köt.  

(6) A megállapodásban foglalt intézményi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz 
kivizsgálása az intézményvezető feladata. 

(7) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles házi segítségnyújtást 
biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás 
elmaradása veszélyezteti. A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen 
esetben is le kell folytatni.  



3. Az ellátások megszüntetése 

3. § A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:  
a) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem vette 

igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki, 
b) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza, 
c) az ellátott a részére megállapított térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére nem 

teljesítette. 

4. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 

3. § Szociálisan rászorultak részére az alábbi szociális alapszolgáltatások biztosítottak: 
1. házi segítségnyújtás 
2. családsegítés 
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

4. § A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 650.- Ft/óra. 

5. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0.- Ft/fő/nap.  

Záró rendelkezések 

6. §  (1) Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló 6/2007.(III.12.) önkormányzati 
rendelet. 

Velence, 2011. március 21. 

 Oláhné Surányi Ágnes    dr. Papp Gyula Gábor 
     Polgármester        címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Velence, 2011. március 24. 

        dr. Papp Gyula Gábor 
            címzetes főjegyző


