Bakonyszücs Község Önkormányzatának
1
3/2000.(III.9.) B.szücs Ö.számú
rendelete
a falugondnoki szolgáltatásról és egyes szociális alapellátások biztosításáról
Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján – a települési hátrányok csökkentése, az életfeltételek javítása, a
települési funkciók bővítése, a település fejlődésének újraindítása, a közszolgáltatásokhoz való
hozzájutás elősegítése követelményeit felismerve – a falugondnoki szolgáltatásról és egyes
szociális alapellátások biztosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
I. Általános rendelkezések
1.§ (1)2 E rendelet hatálya az Sztv. 3. §-ában foglaltakra figyelemmel, – a (2) bekezdésben foglalt
eltérésekkel – kiterjed:
a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokra;
b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány birtokában a település
közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre;
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási területén élő
személyekre;
d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy
tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.
(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak
– ide értve az Sztv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is – átmeneti segélyt,
étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi
épségét veszélyezteti.
1/A.§ 3
(1) Az Önkormányzat a (2)-(3) bekezdésben meghatározott alapellátási és egyéb
szolgáltatási feladatokat a „Szücs Jövőjéért” Közalapítvánnyal megkötött ellátási
(feladatátvállalási) szerződés alapján a „Szücs Jövőjéért” Közalapítvány által működtetett
falugondnoki szolgáltatás keretében, a (4) bekezdésben meghatározott feladatait
önkormányzati társulási formában látja el.
(2) Alapellátás:
a.) szociális alapellátás (az étkeztetés és a házi segítségnyújtás) biztosítása
b.) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
c.) óvodáskorú gyermekek intézménybe és hazaszállítása
d.) a helyi szociális szükségletek, más szolgáltatási igények, információk közvetítése
a lakosság és az Önkormányzat között.
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A 11/2006. (X.30.) B.szücs Ö. Kt. számú, a 8/2006. (IV.14.) B.szücs Ö. Kt. számú, a 15/2005.(XI.30.)B.szücs Ö.
számú, a 12/2005. (X.28.) B.szücs Ö. számú, a 24/2004.(XII.1.)B.szücs Ö. számú, a 8/2004.(II.16.) B.szücs Ö. számú,
a 9/2003.(XII.1.) B.szücs Ö. számú, a 12/2002. (XII.16 .) B.szücs Ö., a 2/2002. (II.20.) B.szücs Ö., a 2/2001.(II.19.)
B.szücs Ö., és a 14/2000.(XII.20.) B.szücs Ö. számú rendelettel egységes szerkezetben
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A bekezdést a 8/2004.(II.16.) B.szücs Ö. számú r. módosította
3
A bekezdést a 11/2006. (X.30.) B.szücs Ö. Kt. számú módosította
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(3) Egyéb szolgáltatás:
a.) szabadidős, sport, művelődési tevékenység segítése,
b.) egyes lakossági szolgáltatások, ügyintézés elősegítése.
(4) Az Önkormányzat az egyéb szociális alapellátási feladatokról a szociális
gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletében rendelkezik. 4
II. Szociális alapellátások
Étkeztetés
2.§ (1) 5 Az önkormányzat a szociálisan rászorultak napi egyszeri meleg étkeztetését az
Sztv. 62.§ (1) bekezdésének rendelkezései szerint biztosítja.
(2) 6Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az, akinek a családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%-át, egyedül élő esetén annak 350%-át nem haladja meg.
(3) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. Az étel szállítását a falugondnoki szolgálat
térítésmentesen végzi
Az intézményi térítési díjakat, a nyersanyagnormát az Önkormányzat évente külön
rendeletben állapítja meg.
(4) A térítési díj összege legfeljebb az ellátást igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének 25 %-a.
(5) Az ellátás igénybevétele iránti, a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet ( a továbbiakban: R. )
1. sz. melléklete szerinti kérelmet a körjegyzőségen kell benyújtani, melyhez az e rendelet
1. sz. mellékletében meghatározott jövedelemnyilatkozatot csatolni kell.
(6) Az ellátásra jogosultság megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.
A polgármester az ellátás biztosításáról a R. 6. sz. mellékletében megjelölt
formanyomtatvány kiállításával értesíti a jogosultat.
(7)7 Az ellátásra jogosultság megállapítása során a polgármester határozata alapján a
falugondnoki szolgálat a jogosult részére az étkezést kivételes méltánylást érdemlő
esetben csökkentett térítési díj megállapításával vagy térítésmentesen biztosíthatja.
(8)8 A (7) bekezdés alkalmazásában kivételes méltánylást érdemlő körülmény lehet
különösen:
a.) ha az egyedülálló, időskorúak járadékában részesülő étkezést igénylő saját ingatlan(rész)tulajdonnal nem rendelkezik,
b.) ha az étkezést igénylő családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.
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A dőlt betűs szövegrészeket a 12/2005.(X.8.) B.szücs Ö. számú rendelet módosította, ill. iktatta be!
A bekezdést a 8/2006. (IV.14.) B.szücs Ö. Kt. számú rendelet módosította 2006 május 1-vel
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A bekezdést a 8/2006. (IV.14.) B.szücs Ö. Kt. számú rendelet módosította 2006 május 1-vel
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A bekezdést a 8/2006. (IV.14.) B.szücs Ö. Kt. számú rendelet módosította 2006 május 1-vel
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c.) ha az étkezést igénylő tartós beteg vagy fogyatékos, és családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem haladja meg.
Házi segítségnyújtás
3. § (1) Az Önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik a községben élő:
a) azon időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját
erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,
b) azokról a gyermekekről, akik részére nappali vagy bentlakásos intézményben
történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható(beteg, kórokozó-hordozó
stb.) és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják
megoldani,
c) azokról a pszichiátriai vagy szenvedélybetegekről, illetőleg fogyatékos
személyekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik
ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, valamint
d) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási
formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátását az Önkormányzat a
falugondnoki szolgáltatás keretében biztosítja.
(3) Az ellátás igénybe vétele iránti, az R. 1. sz. melléklete szerinti kérelmet a
körjegyzőségen kell benyújtani, melyhez az e rendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott jövedelemnyilatkozatot csatolni kell.
(4) Az ellátásra jogosultság megállapítását megelőzően az egyszerűsített előgondozást a
falugondnoki szolgálat végzi.
(5) Az ellátásra jogosultság megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(6)
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A térítési díj alapja (óradíj) 2006. május 1. és 2007. április 30. közötti időszakban 300
Ft/óra. A térítési díj alapját az Önkormányzat évente rendelettel állapítja meg.
(7) A térítési díj mértéke :
a./ 100 % , amennyiben az ellátást igénylő ( a továbbiakban : igénylő )
rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének ( a továbbiakban : nyugdíjminimum ) 150 %- át, egyedülélő
igénylő esetén 200 % -át meghaladja;
b./ 80 % , amennyiben az igénylő havi rendszeres jövedelme a nyugdíjminimum150 %-át, egyedülélő igénylő esetén 200 %-át nem haladja meg;
c./ kivételes méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület a b./ pontban
meghatározott mértéknél alacsonyabb mértékű térítési díjat állapíthat
meg, vagy a térítési díj megállapításától eltekinthet.

(8) Az (5) bekezdés c./ pontja alkalmazásában kivételes méltánylást érdemel
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A bekezdést a 15/2005.(XI.30.)B.szücs Ö. számú rendelet módosította
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különösen :
a./ amennyiben az igénylő jövedelemmel nem rendelkezik,
b./ ha az igénylő egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum 50% át nem éri el,
c./ amennyiben az igénylő havi gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum
80% - át meghaladja.
(9) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, amely az óradíjnak és a
gondozásra fordított időnek a szorzata, nem haladhatja meg a gondozott
rendszeres havi jövedelmének 20%-át.
(10) Ha a házi segítségnyújtás keretében étkezést is biztosítanak, a személyi
térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi
jövedelmének 30%- át.
(11) Amennyiben a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott étkezést a fogyatékos személy,
pszichiátriai, vagy szenvedélybeteg illetőleg hajléktalan személy igénybe venni nem
képes, az étkeztetést saját lakóhelyén, házi gondozás keretében kell biztosítani.
4. § 9 (1)
(2)
4/A. §10
III.
Egyéb falugondnoki alapellátási és szolgáltatási feladatok
5.§

A falugondnoki szolgálat az óvodás gyermekeknek a bakonykoppányi óvodába
és haza történő szállítását térítésmentesen végzi.

6. §

A falugondnoki szolgálat a háziorvos által rendelt gyógyszereket a háziorvosi
kezelésben részesülők számára az orvosi rendelést követő napon a városi
gyógyszertárból térítésmentesen szállítja.
A szolgáltatásait igénybe vevők a gyógyszerek árát azok átvételekor kötelesek
megfizetni.

7.§

A falugondnoki szolgálat a rászoruló (mozgásukban nagymértékben akadályozott)
járóbetegeket helyben térítésmentesen szállítja háziorvosi rendelésre, megyén
belül, illetve Győrbe szakrendelésre vagy kórházba szállításukat – melynek
indokoltságát beutalóval kell az ellátást igénybe vevőnek igazolnia – és
visszaszállításukat e rendelet 11.§-ában megállapított térítési díj 50%-a
ellenében végzi.
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A §-t és az azt megelőző „Caládsegítés” alcímet a 12/2005.(X.8.) B.szücs Ö. számú r. helyezte hatályon kívül!
A §-t és az azt megelőző „„Speciális alapellátási feladatok”” alcímet a 12/2005.(X.8.) B.szücs Ö. számú r. helyezte
hatályon kívül!
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8.§. A helyi szociális szükségletekről, egyéb szolgáltatási igényekről az információk a lakosság és
önkormányzat közötti áramlásának elősegítése érdekében a falugondnok minden szerdán 14
óra 30 és 15 óra 15 perc között a körjegyzőségen fogadóórát tart.
9.§. (1)A falugondnoki szolgálat az e rendelet 5-8.§-aiban meghatározott alapellátási feladatok
ellátásán túlmenően egyéb személyszállítási (így különösen: sport-, egyházi, művészeti,
közművelődési, stb rendezvényekre szállítási, kereskedelmi jellegű beszerzések vagy
kirándulások, stb. céljából történő szállítási) szolgáltatásokat nyújt.
(2) A falugondnoki szolgálat keretében végzett, a 2.-8.§-ban meghatározott alapellátási
feladatok ellátása elsőbbséget élvez, ezek teljesítését az egyéb szolgáltatások nyújtása
nem veszélyeztetheti.
(3) Az e rendelet 5.-7.§-aiban meghatározott alapellátásokat az igénylő alanyi jogon veheti
igénybe.
IV.
Szolgáltatások igénybevétele, térítési díjak
10.§ Az e rendeletben megállapított térítésmentes, kedvezményes térítési díjú alapellátások,
valamint a szociális alapellátások kivételével a falugondnoki szolgálat által nyújtott szolgáltatások
igénybe vételéért az e rendelet 11. és 13. §-ában meghatározott térítési díjakat kell megfizetni.
Abban az esetben, ha magasabb szintű jogszabály a térítés ellenében történő személyszállítási
tevékenység folytatásához további feltételek biztosítását kívánná meg, a személyszállítással
megvalósuló falugondnoki szolgáltatás ingyenes.

11. § (1) A térítési díj összege kilométerenként 110 Ft, 300 km-t meg nem haladó szállítás esetén
ezen felül 400Ft/óra díjtétel alapján fizetendő a gépjármű állás-(készenléti) ideje is.
(2) Utánfutó és gépkocsi együttes igénybevétele esetén a fizetendő térítési díj összege
az (1) bekezdésben megállapított díjon felül alkalmanként további 2000 Ft.
(3) Utánfutó kölcsönzése esetén fizetendő díj alkalmanként 2000 Ft.
(4)11
.\˙
(5) A térítési díjon felül az igénybevevőt terheli az esetleges parkolási, autópályahasználati és egyéb járulékos díjak teljes összege, külföldi személyszállítási szolgáltatás
esetén a gépjárművezető teljes ellátásának költsége is.
(6) Amennyiben a szolgáltatást egy alkalommal több személy veszi igénybe, a térítési
díjat az igénybevevők között arányosan meg kell osztani.
(7) Az e §-ban megállapított díjak mértékét, legfeljebb az elhasznált üzemanyag értékéig – fontos okból – a polgármester jogosult mérsékelni.
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A §-t a 12/2005.(X.8.) B.szücs Ö. számú r. helyezte hatályon kívül!
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12.§. (1) A szolgáltatást a falugondnok látja el a rendelkezésre bocsátott gépkocsi és utánfutó
segítségével.
(2) A szolgáltatást a körjegyzőségen vagy a falugondnoki fogadóórán lehet megrendelni.
(3) Indokolt, sürgős ( pl. azonnali orvosi beavatkozást igénylő ) esetekben közvetlenül
a falugondnok is teljesíthet szolgáltatást.
(4) Az utánfutót, kölcsönzése esetén a falugondnok adja át a megrendelőnek, az erre a
célra rendszeresített naplóba rögzítve az átadás pontos idejét, a szemrevételezett
műszaki állapotát, a kölcsönvevő nevét és lakcímét, átadva a forgalmi engedélyt és
aláíratva az átadás tényét.
A mennyiben károkozást tapasztal, haladéktalanul értesíti a polgármestert és a
jegyzőt, akik a szükséges intézkedést megteszik.
13.§.

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj a menetlevél alapján megtett kilométer és a
11.§.(1) bekezdés alapján megállapított térítési díj szorzatának, valamint a menet-levél
alapján a szállítás alatti állásidő és a 11. § (1) bekezdés második fordulata szerinti díjtétel
szorzatának összege, illetve utánfutó esetében a 11.§.(2-3) bekez-désében megállapított
része.

14.§.(1) Ez a rendelet kihirdetése lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egyes szociális ellátási formák
szabályozásáról szóló, az 5/1997.(VII.10.) számú, a 6/1996.(XII.5.) számú, az
5/1995.(IV.4.) számú, valamint a 6/1994.(X.6.) számú önkormányzati rendeletekkel
módosított 4/1993.(VIII.16) számú önkormányzati rendeletének 9.§-a hatályát veszti.
(3)E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Bakonyszücs, 2000. március 9.

Mádl István s.k.
polgármester

Dr. Nagy Artúr s.k.
körjegyző

