
Pannonhalma Város Önkormányzatának 9/2014. (III.26.) rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott  eredeti  jogalkotói hatáskörében eljárva,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  mint  fenntartó  önkormányzat  a  Pannonhalmi
Többcélú Kistérségi Társulás keretében alkalmazandó személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja.

  
      1. §

A  társulásban  részt  vevő  önkormányzatok  által  biztosított  személyes  gondoskodás  formái  a
következők:

a.) szociális étkeztetés 
b.) házi segítségnyújtás
c.) családsegítés
d.) gyermekjóléti szolgáltatás
e.) családi napközi

                                                                         2.§

               Az ellátások igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja:

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

(2) Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő.

(3) A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, ha pedig a
bíróság cselekvőképességét e tekintetben nem korlátozta kérelmét önállóan terjesztheti elő.

(4)  A  kérelmet  írásban  és  szóban  is  elő  lehet  terjeszteni  a  Pannonhalmi  Családsegítő  és
Gyermekjóléti Szolgálatnál, de a szóbeli kérelem a tényleges igénybevételt megelőzően írásban is
rögzítésre kerül.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybe vételét az érintetten és törvényes képviselőjén
kívül,  a  jelzőrendszer  tagjai  vagy  más  is  kezdeményezheti,  akinek   környezetében  ellátatlan,
rászorult személyről van tudomása. 

                                                                       3.§

                                     Az ellátás megszüntetésének esetei és módjai

(1)  Amennyiben  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátást  az  ellátott  már  nem  igényli,  a



szolgáltatást írásban kell felmondania a Pannonhalmi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

(2)  Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevője az igénybevételt követően a szolgáltatás térítési díját
nem fizeti meg, az intézményvezető a szolgáltatást felmondhatja. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás ellátotti jogviszonya, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, az
ellátásra  jogosult  kérelme  alapján,  más  gyermekjóléti  hatóság  döntésével,  a  jogosult  halálával,
valamint az intézmény jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg. 

(4) A családi napközi szolgáltatását a szülők bármikor felmondhatják, a szolgáltató azonban csak
abban az esetben, ha az intézmény szabályzata szerint már nem jogosult ellátni a gyermeket, illetve
akkor, ha a fenntartó az  intézmény megszüntetéséről döntött. 

   4.§ 

(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 240 Ft/óra.  

(3)  A társulásban  részt  vevő  önkormányzatok  saját  költségvetésük  terhére,  az  e  rendeletekben
megállapított térítési díjakat csökkenthetik, rájuk kedvezményeket biztosíthatnak.

                                                                          5.§

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  közül  a  szociális  étkezés,  a  házi
segítségnyújtás  és  a  családi  napközi  szolgáltatására,  az  ellátást  igénybe  vevő  és  a  szolgáltató
megállapodást köt.

E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2014. március 25.

                        Bagó Ferenc                                             Kovács Szabolcs
                         polgármester                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. március 26.

Pannonhalma, 2014. március 26.                                  
                                                                                            Kovács Szabolcs
                                                                                                     jegyző


