
1

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel  - testületének 13/2010. (IV. 30.)
ÖT. sz. rendelete a 3/2009. (II.13.) ÖT. sz. rendelettel módosított 13/2008.

(IV.25.) ÖT. sz. rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi
szabályairól

1. §

A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következ  lép:

„Étkeztetésnél a szociális rászorultság feltételei az alábbiak:

a) a kérelmez  a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
b) a kérelmez  egészségkárosodása miatt, amelyet határozattal igazol,
c) a kérelmez  átmeneti jelleggel, sérülése miatt önmaga ellátására képtelen,
d) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége miatt érvényes szakorvosi igazolással

rendelkezik,
e) szenvedélybetegsége miatt érvényes háziorvosi igazolással rendelkezik,
f) hajléktalansága miatt ellátása nem biztosított.”

A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következ  lép:

„A szolgáltatást az intézmény vezet jénél kell kezdeményezni, aki az ellátást igényl  családjában
az egy f re jutó jövedelmet vizsgálja meg a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletnek megfelel en. Az
ellátás biztosításáról az intézmény vezet je dönt, és értesíti a szolgáltatást igényl t.”

A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következ  lép:

„A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 116. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Szt. 117/B. §
alapján történik.”

2. §

A rendelet 5. § (6) bekezdése hatályát veszti.

A rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következ  lép:

„A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 116. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Szt. 117/B. §
alapján történik.”

3. §

A rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következ  lép:

„A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 116. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Szt. 117/B. §
alapján történik.”

4.§

A rendelet 9. § -a helyébe az alábbi szöveg lép:

„1) Az id sek nappali ellátása, els sorban a saját otthonukban él , egészségi állapotuk vagy id s
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koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására csak részben képes
személyek napközbeni gondozását biztosítja.

2) A fogyatékos személyek nappali ellátása harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra
részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista
személyek részére biztosít lehet séget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvet  higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak – ide nem értve az id s személyeket – napközbeni étkeztetését.

3) Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletnek
megfelel en, amelyet az intézmény vezet jéhez kell benyújtani. Az ellátás biztosításáról az
intézmény vezet je dönt és értesíti a szolgáltatást igényl t.

4) A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 117. § és 117/B. § alapján történik.

5. §

A rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következ  lép:

„Különös méltánylást érdeml  esetben az intézmény orvosa szakvéleményének
figyelembevételével, az intézmény vezet je az ellátás id tartamát további egy évvel
meghosszabbíthatja.”

A rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következ  lép:

„A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 117. §, a 117/A. § és a 117/B. § alapján történik.”

6. §

A rendelet 10/A. § (9) bekezdés els  mondata helyébe a következ  lép:

„A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 117. §, a 117/A. § és a 117/B. § alapján történik.”

7. §

E rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba.

Nagyk rös, 2010. április 30.

          Dr. Czira Szabolcs  sk.                                                                       Dr. Nyíkos Sára sk.
polgármester                                                                                                          jegyz

Kivonat hiteléül:


