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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2015.(VII. 16.) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről 

 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. III. törvény (továbbiakban Szt.) 92. § (1) bekezdésének b) pontjában 
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8. a. pontjaiban meghatározott 
feladatkörében eljárva, a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya Jászágó község közigazgatási területén az Szt. vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott személyekre terjed ki. 

 
2. § 

 
E rendeltben alkalmazott fogalmakat az Szt. 4. §-a szerint kell értelmezni. 
 

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái 
 

3. § 
 

Jászágó Község Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 
alapszolgáltatásokat nyújtja: 

a) tanyagondnoki szolgálat, 
b) étkeztetés, 
c) házi segítségnyújtás, 
d) gyermekjóléti szolgálat, 
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amelyet Jászberény Város Önkormányzat 

fenntartásában álló szociális intézményével lát el. 
 

3. Tanyagondnoki szolgáltatás 
 

4. § 
 
(1) Jászágó község közigazgatási területén I.-II. tanyagondnoki körzet működik. 

 
(2) A tanyagondnoki szolgálat célja Jászágó község I.-II. külterületén élő lakossága 

számára: 
a) a külterületen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, 
b) a közlekedési, szállítási lehetőségek mind szélesebb körben való biztosítása 

minden rászoruló számára, 
c) közösségfejlesztés, jobb életminőség elérése. 
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(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok: 

a) szociális étkezés megszervezése, 
b) házi segítségnyújtásban való közreműködés, 
c) család segítésében való közreműködés, 
d) egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, 
e) ellátottak szociális igényének továbbítása a Polgármesteri Hivatal felé, 
f) pénzbeli ellátás, személyes gondoskodás kezdeményezése. 

 
(4) Egyéb szolgáltatási feladatok: 

a) személyszállítási feladatok, 
b) művelődési, sport, szabadidős tevékenységben való közreműködés, 
c) lakossági szolgáltatás. 

 
(5) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok – a 

szolgálat rendelkezésére álló gépjárművel látja el. A tanyagondnok a feladatait a 
munkaköri leírásban foglaltak szerint, továbbá a Polgármester utasításának 
megfelelően látja el. 
 

4. Étkeztetés 
 

5. § 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezésről kell gondoskodni, akik az önmaguk, valamint eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 

(2) Étkezésnél a szociális rászorultság feltételei az alábbiak: 
a) a kérelmező a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
b) a kérelmező egészségkárosodása miatt, amelyet határozattal igazol, 
c) a kérelmező átmeneti jelleggel betegsége, sérülése miatt önmaga ellátására 

képtelen, 
d) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége miatt érvényes háziorvosi igazolással 

rendelkezik, 
e) hajléktalansága miatt ellátása nem biztosított, 
f) kiskorú gyermekét nevelő szülő, ha létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe 

kerül.  
 

5. Házi segítségnyújtás 
 

6. § 
 
(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik 

otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem 
gondoskodnak: akik az életvitelükhöz, személyi vagy környezeti tisztaságuk 
biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, 
érdekeik védelméhez erre rászorulnak. 
 

(2)  A szociális gondozó a szociális kérelem alapján az Szt. 63. § (6) bekezdése szerint 
megvizsgálja és megállapítja az igénylő napi gondozási szükségletének mértékét. 
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6. Az ellátások igénybevétele 
 

7. § 
 
(1) Az e rendeletben szereplő az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatásokra 

vonatkozó szabályozást az Szt.-vel, a 9/1999.(XII. 24.) SzCsM rendelettel, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993.(II. 17.) Korm. 
rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. 
 

(2) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételét a szociális gondozónál kell kezdeményezni. 

 
(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmeket a 

polgármesternek kell benyújtani. 
 
(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmekről a polgármester a 

kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt, és erről értesíti a kérelmezőt. 
 
(5) A kérelmező számára kedvezőtlen döntés esetén az ügyet véleményével együtt a 

képviselő-testület elé terjeszti, amely az önkormányzati hatósági ügyek szabályai 
szerint eljárva hozza meg döntését. 

 
(6) A gondozónő külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi 

segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, 
egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. 

 
8. § 

 
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről a szociális gondozó és 
az ellátott megállapodást köt. A megállapodásban ki kell térni: 

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára, 
b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartalmára, időpontjára, 
c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára, 
d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl.: betegség, kórházi ápolás, elutazás) az 

előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira, 
e) az ellátás megkezdésének időpontjára, 
f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre. 
 
 

7. A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak 
 

9. § 
 
(1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjait a Jászágó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az ár-díj megállapításáról szóló 8/2013.(XII. 11.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 

(2) A térítési díj mérséklése, elengedése iránti kérelmek ügyében a Képviselő-testület 
dönt. 
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(3) A személyi térítési díjat a kötelezett havonta, legkésőbb a tárgyhónap 10. napjáig 
köteles megfizetni.  
 

8. Az ellátás megszüntetésének esetei 
 

10. § 
 

A szociális ellátást meg kell szüntetni: 
a) jogosult, vagy törvényes képviselő írásos kérelmére, 
b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan, legalább 1 hónapig nem 

vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki, 
c) két hónapot meghaladó térítési díj hátralék esetében azon ellátásoknál, melyek 

térítési díj ellenében vehetőek igénybe, 
d) ha a gondozott akadályozza a gondozás elvégzését (lakásba nem engedi be, 

gondozást nem engedi meg a gondozott), 
e) gondozó testi épsége veszélyeztetve van, 
f) ha azonos ellátást vesz igénybe más szolgáltatónál. 

 
11. § 

 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások megszűntetéséről 
a gondozónő javaslatára a Polgármester dönt, döntéséről írásban értesíti a jogosultat, 
illetve annak törvényes képviselőjét. 
 

9. Záró rendelkezések 
 

12. § 
 

(1) Ez a rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 

(2) A kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Kelt: Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9-én tartott 

ülésén. 
 
 
Mozsár Lászlóné        Dr. Kundrák István 
  polgármester         jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetésre került 2015. július 16-án. 
 
                                                                                                           Dr. Kundrák István 
    jegyző 


