Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról szóló 7/2014. (IX.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Nyárlőrinc Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazásra
tekintettel, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt) 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. §
(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 116. § (2) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatástól szóló 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról szóló 7/2014 (IX.3.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) II. fejezete helyébe a következő II. fejezet lép:

II. fejezet
4. Az ellátások igénybevételére és megszüntetésére vonatkozó szabályok
(1) A Rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet – étkeztetés - az Akr. 35. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint szóban vagy írásban a Nyárlőrinci
Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. Az ellátás biztosításáról a
polgármester dönt.
(2) Külön eljárás keretében kell biztosítani a napi életvitelében felmerülő problémák
soron kívüli megoldását, mivel a megfelelő intézkedések elmaradása hátránnyal,
vagy vissza nem fordítható károsodással jár az igénybe vevőt illetően.
(3) Külön eljárás nélkül kell haladéktalanul gondoskodni az ellátásról, ha a
gondoskodás hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.
(4) A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylésének
tekintetében a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal közreműködőként jár el; felvilágosítást nyújt, a kérelem benyújtásához, űrlapot biztosít, a döntést hozó
intézmény vezetőjéhez továbbítja a kérelmet.

A kérelmeket közvetlenül a Tiszakécske Város Önkormányzatának Egyesített
Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ (Tiszakécske, Kőrösi út. 2.)
vezetőjéhez is be lehet nyújtani.
(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező alapvető személyazonosító adatait (neve, anyja neve, születési
helye, ideje), és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ-szám);
b) a kérelmező lakó-, illetve tartózkodási helyét;
c) a kért szociális ellátási forma megnevezését és indokolását.
(6) A Rendeletben meghatározott ellátások megszüntethetők az Szt. 100-102. §-ai,
valamint a Gyvt. 37/A. §-a szerinti esetekben.
2. §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatás a bölcsődei ellátás.
(2) A bölcsődei ellátást Nyárlőrinc Községi Önkormányzat fenntartásában a
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde Intézménye biztosítja.
3.§
Az V. fejezet „Szociális alapellátás” szövegrész törlésre kerül.
4. §
A Rendelet 11. § helyébe a következő 11.§ lép:
11. §
(1) Ha a jogszabály másként nem rendelkezik a rendeletben szabályozott személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért és a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell
fizetni.
(2) A Házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjfizetési
kötelezettségére a Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a Tiszakécske Város
Önkormányzat Képviselő-testülete erre vonatkozó rendelete előírásai az
irányadó.
(3) A térítési díjat – a Szt.-ben meghatározottak szerint – a Szt. 114. § (2)
bekezdésében meghatározott személyek kötelesek fizetni.
(4) A gyermekétkeztetés intézményi, és bölcsődei ellátás térítési díját külön
rendeletek szabályozzák.

5. §
Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
5. napon hatályát veszti.
Nyárlőrinc, 2021. március 18.

Pénzváltó István
polgármester

Szakácsné Marsa Edina
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 23.

Szakácsné Marsa Edina
jegyző

