Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
6/2010.(IV.22.) ÖK rendelet módosításáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§(1) bekezdésben biztosított jogkörében
eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi
III. törvény 92.§(1)-(2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló, – többször módosított – 1997. évi XXXI. törvény 29.§.(1)-(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya
(1)

A rendelet hatálya a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák esetén
kiterjed:
a.) magyar állampolgárokra, a bevándorlási és letelepedési engedéllyel
rendelkező, valamint a magyar hatóság által menekültként elismert
személyekre
b.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén tartózkodó
hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás
igénybevételekor nyilatkozatában Cibakháza Nagyközség közigazgatási
területét tartózkodási helyként megjelölte.

(2)

E rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, kiterjed:
a.) Az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvényrendelkezései szerint
jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira.
(b.) A munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68. EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.

(3)

A rendelet hatálya az 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott gyermekvédelmi
ellátási formák esetén kiterjed:
a.) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint
– ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – az állandó
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,
valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal
felnőttre, és szüleire.
b.) A gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekjóléti szolgálat tekintetében a
Cibakháza Nagyközség közigazgatási területén tartózkodó, az Európai
Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek

beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései
szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
2.§.
A személyes gondoskodás formái
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, valamint gyermekjóléti
alapellátások formái a következők:
(1) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka,
Cibakháza székhely keretében:
a) alapszolgáltatások:
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás,
ac) nappali ellátás.
b) szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona.
(2) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka,
Tiszainoka telephely keretében:
a) alapszolgáltatások:
aa) étkeztetés,
Az aa) alpont szerinti étkeztetés keretén belül 8 fő részére ingyenes étkezést
intézményi ellátás keretében külön elbírálás alapján biztosít a legrászorultabb
személyek részére. Az eset összes körülményeit megvizsgálva a jogosultságot a
Képviselő-testület által reá átruházott hatáskörben hozza meg a polgármester.
ab) házi segítségnyújtás,
ac) nappali ellátás,
ad) családsegítés,
ae) falugondnoki szolgáltatás,
af) gyermekjóléti szolgáltatás.
b) szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona.
(3) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretében (Cibakháza)
a) alapszolgáltatások:
bb) családsegítés,
ab) tanyagondnoki szolgáltatás,
ac) gyermekjóléti szolgáltatás.
(4) A gyermekek napközbeni ellátása:
a) bölcsődében,
b) óvodában,
c) iskolai napköziben történik.
3.§.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelmet,
amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.

évi III. törvény (továbbiakban Szt.) előírja, a 2.§(1) bekezdésében meghatározott intézmény
vezetőjénél/telephelyvezetőjénél, mint döntésre jogosult személynél kell benyújtani.
(2) A szakosított ellátás igénybevétele esetén az (1) bekezdésben meghatározott kérelmen
kívül csatolni kell:
a) a térítési díj kiegészítése vagy átvállalása esetén a kötelezettséget önként vállaló erre
irányuló nyilatkozatát (Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény
Cibakháza és Tiszainoka, Tiszainoka telephely tekintetében),
b) az ellátott tartását tartási vagy öröklési szerződésben történő vállalás esetén a
szerződés másolatát,
c) a bíróság által elrendelt tartásra kötelezés esetén az ellátott tartását elrendelő bírósági
döntés másolatát.
(3) A mindenkori intézményi térítési díj összegét az Önkormányzat minden évben külön
rendeletben határozza meg.
(4) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat csökkenteni, illetve
elengedni nem lehet.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módjára, az intézményi
jogviszony keletkezésére, megszűnésére és megszüntetésére, továbbá az ellátottal kötendő
megállapodásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint e rendeletben nem szabályozott
kérdések tekintetében a Szt. és a végrehajtására kiadott a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I.7.)SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igényvevételéről
szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet, a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
4.§
Jogosultak érdek-képviseleti fóruma
(1) A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka, Érdekképviseleti Fórum (a továbbiakban: Fórum) működik. Az érdekképviseleti fórum a tartós
bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogaiknak, érdekeiknek
érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely az Idősek Otthona Házirendjében
meghatározott feltételek és eljárás szerint működik.
(2)
a)
b)
c)
d)

A Fórum 5 fővel működik, tagjai:
az intézményi ellátást igénybe vevők közül 2 fő,
az ellátottak hozzátartozói illetve törvényes képviselői közül 1 fő,
az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő,
a fenntartó képviseletében 1 fő.

(3) E fórum tagjait a 4.§(2) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt esetben az ott megjelölt
közösség választás útján delegálja, kivéve a fenntartó képviselőjét, akit a polgármester jelöl
ki.
(4) A Fórum tevékenységi körének részletes szabályait az Szt. tartalmazza.

5.§
Szociálpolitikai Kerekasztal
(1) Az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre a szolgáltatástervezési
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos
figyelemmel kísérésére.
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évenként legalább egy alkalommal ülést tart.
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere,
b) a települési önkormányzat Kulturális Szociális Sport Bizottságának elnöke,
c) a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka,
vezetője,
d) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,
e) helyi nyugdíjas-klubok vezetői,
f) a mozgáskorlátozottak helyi szervezetének vezetője.
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere.
6.§
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
(1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások formái:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása
ba) bölcsődében,
bb) óvodában,
bc) iskolai napköziben.
(2) A 6.§.(1) a) pontja szerinti szolgáltatások célját és célirányos, részletes feladatait a Gyvt.
39. §. és 40. §.-ai tartalmazzák.
(3) A 6.§.(1) a) pontja szerinti szolgáltatások működtetését és az ezzel kapcsolatos feladatokat
az önkormányzat által alapított és működtetett Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat látja el.
(4) Az e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások igénybevételével kapcsolatos szabályokat, valamint az ellátásért fizetendő
térítési díjakat külön rendelet tartalmazza.
(5) E rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a Gyvt. és a végrehajtására kiadott
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször
módosított 149/1997. (IX.10.)Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.§
Az érdek-képviseleti fórum
A Nagyközségi Önkormányzati Bölcsődében érdek-képviseleti fórum (továbbiakban: fórum)
működik. A fórum a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmét szolgálja, amely az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában és Házirendjében meghatározott feltételek
és eljárás szerint működik.
8.§
Záró rendelkezések
(1)

Ezen rendelet a 2011. október 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)

Ezen rendelet hatályba léptetésével egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló és a 6/2010.(IV.22.) ÖK rendelete
hatályát veszti.

(1)

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Cibakháza, 2011. szeptember 29.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

