
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő Testületének  12/2009. 
(VII.1.) számú rendelete

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
4/2009.(II.25.) sz. önk. rendelet módosításáról

Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete   a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) rendelete módosítására (továbbiakban R.) az alábbi rendeletet 
alkotja.

1. §

R. IV. fejezete (16-19. §) helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

IV. FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

16.§

(1) Pannonhalma Város Önkormányzata az alábbi szociális alapszolgáltatásokat nyújtja:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés.

(2) Pannonhalma Város Önkormányzata  az (1)  bekezdésben felsorolt  ellátásokat  a  Pannonhalma 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Gyermekjóléti  Szolgálat  és  Szociális  Intézménnyel kötött 
megállapodás útján oldja meg. 

(3)    Az alapszolgáltatások körébe tartozó szociális ellátások igénybevételéről az intézményvezető 
dönt.

(4)    A személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokért  -a  családsegítés  kivételével-  térítési  díjat  kell 
fizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó (szolgáltatást végző) állapítja meg. 

         

Étkeztetés
17. §

(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak napi egyszeri meleg étkezéséről a szociális étkeztetés 
biztosításával  gondoskodik.  Az önkormányzat  a  szociális  étkeztetést  a  Pannonhalma Többcélú 
Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye útján látja el.

(2) Szociális étkeztetés igénybevételére jogosultak azok a szociálisan rászorult személyek, akik:

a) öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban 
(átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, 
rendszeres szociális járadék, központi szociális segély) vagy,

b) fogyatékossági támogatásban, vagy

c) időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában részesülnek, vagy



d) a háziorvos illetve kezelőorvos véleménye  alapján étkezését  betegségéből adódóan nem 
képes biztosítani.

(3)   Az  étkeztetés  iránti  kérelmet  a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Gyermekjóléti 
Szolgálat és Szociális Intézményhez kell benyújtani.

(4)    Térítésmentesen részesülhet  étkezésben az a személy,  aki  jövedelemmel  nem rendelkezik és 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50 %-át.

(5) A szociális étkezésért fizetendő a térítési díj összege nem haladhatja meg a kérelmező családjában 
az egy főre jutó jövedelem 25 %-át.

(6) A szociális  étkeztetés  térítési  díját  és  a  kiszállítás  díjtételét  az  önkormányzat  külön  rendelete 
tartalmazza.

Házi segítségnyújtás
18. §

(1) Házi  segítségnyújtás  keretében  azokról  a  személyekről  kell  gondoskodni,  akik  időskorúak, 
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azokról 
a  pszichiátriai  betegekről,  fogyatékos  személyekről,  valamint  szenvedélybetegekről,  akik 
állapotukból  adódóan  az  önálló  életvitellel  kapcsolatos  feladataik  ellátásában  segítséget 
igényelnek,  de egyébként  önmaguk ellátására képesek,  azokról az egészségi  állapotuk miatt 
rászoruló  személyekről,  akik  ezt  az  ellátási  formát  igénylik,  ill.  bentlakásos  intézményi 
elhelyezésre várnak.

(2)    Házi segítségnyújtás keretében az ellátott fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése a 
cél,  saját  környezetében,  életkorának,  élethelyzetének  és  egészségi  állapotának  megfelelően 
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével. A szolgáltatás során a 
gondozó az ellátást igénybevevőjével segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszik:

- elvégzi az orvos előírása szerinti gondozási, ápolási feladatokat,
  - közreműködik a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
  - közreműködik a háztartás vitelében,
  - segítséget nyújt a környezettel való kapcsolattartásban,
  - segít a vészhelyzet kialakulásában megelőzősében és elhárításában,
  -  részt  vesz  az  egyéni  és  csoportos  szabadidős  foglalkoztató és  rehabilitációs  csoportok 
szervezésében,
  - segíti a szociális ellátásokhoz való hozzájutás, 
  - együttműködik az előgondozást végző személlyel,
  - szükség esetén segíti a bentlakásos szociális intézménybe történő jutást.

(3) Az  önkormányzat  a  házi  segítségnyújtást  a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye útján látja el. 

(4) A  házi  segítségnyújtás  iránti  kérelmet  a  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézményéhez kell benyújtani. 

(4)     A házi segítségnyújtásért havonta az önkormányzat külön rendeletében meghatározott térítési 
díjat kell fizetni.

(6)    Házi  segítségnyújtás  igénybevételét  megelőzően  vizsgálni  kell  a  gondozási  szükségletet.  A 
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi 
az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.



(7)   A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság végzi, mely 
kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről. 

(8)   A  házi  segítségnyújtást  a  szakvéleményben  meghatározott  napi  gondozási  szükségletnek 
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a 
napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos 
intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

(9)    Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás 
átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az 
intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet 
vizsgálata nélkül is nyújtható.

Családsegítés
19. §

(1)A családsegítő  szolgáltatás  célja  a  szociális  és  mentálhigiénés  problémák  miatt  veszélyeztetett, 
illetve  krízishelyzetbe  került  személyek  családok  életvezetési  képességének  megőrzése,  a  krízis 
megelőzése, valamint a problémák megszüntetésének elősegítése. 

(2)  Az  Önkormányzat  a  családsegítés  szolgáltatást  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye útján látja el.

(3) A Családsegítő Szolgálat rendszeres szakmai kapcsolatot tart fenn a Polgármesteri Hivatallal annak 
érdekében,  hogy  a  pénzbeli,  illetve  természetbeni  támogatások  minél  hatékonyabb  segítséget 
nyújtsanak az arra rászorulóknak.

(4)  A  Családsegítő  Szolgálat  ellátja  a  szociális  törvény  megjelölt  aktívkorú  rendszeres  szociális 
segélyben részesülőkkel kapcsolatos együttműködési kötelezettségből fakadó feladatait. 

2. §

Jelen rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.

Pannonhalma, 2009. június 30.

Bagó Ferenc dr. Török Péter
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:2009. Július 1.

Pannonhalma, 2009. július 1.

dr. Török Péter
jegyző
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