Nemesvita község Önkormányzata képviselő-testületének
/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról

Nemesvita község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás, továbbá a Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 140/C. §-a alapján az „Együtt-egymásért” Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére megkötött társulási megállapodása 3./ pontjában foglalt
felhatalmazás valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi LXV. törvény
62. § (2) bekezdése, alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 8. §. (1) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva, Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Lesencetomaj község Önkormányzata képviselő-testületének, Lesencefalu község Önkormányzata
képviselő-testületének, Lesenceistvánd község Önkormányzata Képviselő-testületének, Uzsa község
Önkormányzata képviselőtestületének, Szigliget község Önkormányzata képviselő-testületével és
Hegymagas község Önkormányzata képviselő-testületének egyetértő véleményével a következőket
rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet területi hatálya az „Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti szolgálat működési területére
terjed ki.
2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
2. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
a) szociális étkezés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
3. §. (1) Szociális étkeztetés keretében szociálisan rászorult igénylőnek kell tekinteni
a) Korára tekintettel azt a kérelmezőt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt elérte
b) Egészségi állapotára tekintettel azt a kérelmezőt, aki egészségi állapota miatt napi gondozást, ápolást
igényel (házi gondozott, ápolt, stb.), továbbá állapotára tekintettel rendszeres ellátásban részesül
c) Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük alapján azokat a kérelmezőket, akiknek fogyatékosságát,
illetve pszichiátria betegségét szakvélemény támasztja alá, vagy állapotára tekintettel rendszeres
ellátásban részesül (rokkant járadék, rokkantnyugdíj, fogyatékossági támogatás)
d) Szenvedélybetegsége alapján azt a kérelmezőt, aki szenvedélybetegsége miatt orvosi kezelés alatt áll
és ezt szakorvosa igazolja
e) Aki a településen hajléktalanként él.
(2) A szociális étkezés iránti kérelmet az Intézmény címére kell benyújtani, elbírálásáról az intézményvezető
dönt.
(3) A szolgáltatásért személyi térítési díjat kell fizetni, melyet az intézményvezető állapit meg. Az intézményi
térítési díj mértékét a rendelet 1 melléklete tartalmazza.
4. § (1) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az intézmény címére kell benyújtani, annak elbírálásáról az
intézményvezető dönt.
(2) A házi segítségnyújtás térítésmentesen biztosított szociális szolgáltatás.
5. § Önként vállalt feladatként gondoskodik az önkormányzat a családsegítésről.
3. Záró rendelkezések
6.§ Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.
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