
Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének
a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított

8/2004. (III. 25.) számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról

(Egységes szerkezetben)

Szajol Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.~ (1) bekezdése, illetve a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.~ alapján a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.~

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Szajol község Közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, az állandó
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező személyekre, valamint
a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

b) Szajol község Önkormányzatának illetékességi területén tartózkodó hajléktalan
személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor
nyilatkozatában Szajo I köz igazgatási területét tartózkodási helyként
megjelölte.

(2) Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya
a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

(3) E rendelete hatálya a (2) bekezdés tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon
túlmenően kiterjed oz Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek
beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi
LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
állampolgáraira is.



II. fejezet

2.~

(1) Az önkormányzat áltcd biztosított személyes gondoskodás formái:

a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés

3.~

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik önmaguknak, illetve önmaguk és
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki
kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkeztetésről
más módon gondoskodni.

(3) A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan
személyek, vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az
étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön
történő étkeztetés biztosítására.

4. ~

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni

a) azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és róluk nem gondoskodnak.

b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására
képesek.



5. ~

(1) A családsegítő szolgáltatásban nyújtott általános ás speciális segítő szolgáltatás
olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek ás
módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint
különböző közösségi csoportok jólétéhez ás fejlődéséhez, továbbá a szociális
környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

(2) A családsegítő szolgáltatás általános ás speciális segítő szolgáltatása keretében
a települési önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és
meritálhigiénes problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő
személynek, a krízishelyzet. megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából.

(3) A családsegítő szolgálatnak az egyén ás család számára nyújtott szolgáltatása
térítésmentes, a település teljes lakosságára kiterjed.

(4) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik, de
családtag, bármely állampolgár, hatóság, egyéb intézmény, szervezet jelzése
alapján is végez szolgáltatást. Az ellátás biztosítását a családgondozó
intézkedése alapozza meg.

6. ~

(1) Az önkormányzat által biztosított étkeztetés ás házi gondozás igénybevételáre
irányuló kérel meket az arra rendszeresített formanyomtatványon ás
jövedelemigazolással a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. Az ellátások
ígénybevételéről a Polgármester dönt. Igazolható jövedelemmel nem
rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozni jövedelmi
helyzetükről. Halaszthatatlan esetekben /krízis/ a kérelmezőnek lehetősége van
a jövedelemigazolást utólag, a kérelem elbírálását követő egy hónapon belül
benyújtani.

(2) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjat külön rendelet szabályozza.



7. ~

(1) Az alapellátás feladatainak biztos~t6sára 5 ellátási körzet került kialakításra.

(2) A gondozási körzetek területi beosztását jelen rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.

8. ~

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szajol, 2005. április 21.
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Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1. sz. melléklet
8/2005.(IV.21 .)sz. rendeletével módosított
8/2004(111.25.) számú rendeletéhez

Gondozósi körzetek területi beosztása

1. sz. Gondozói körzet 2. sz. Gondozósi körzet 3. sz. Gondozási körzet 4. sz. Gondozási körzet 15, sz. Gondozási körzet

Akácfa út Ady E. út Arany J. út Bartók B. út Fő út 2-90-ig
Bajcsy Zs. út Állami Gaz. Arpád út Damjanich út Főút 1-25-ig és 101
Batthyány út Allomás út Béke köz Dankó P. út Halász út 2-68-ig
Bocskai út Csillag út Bem apó út Debreceni út Károlyi M. út
Diófa út Dózsa Gy. út Bercsényi út Egressy B. út Keszeg út
Hunyadi út Erdei F. út Erkel tér Fő út 27-99-ig Kossuth út
Mátyás köz Gábor Á. út Gerle út Halász út 1-37-ig Kossuth köz
Mátyás Király út Gárdonyi G. út Gólya út Honvéd út Marx K. út
Mikszáth út Gyöngyvirág út Győzelem út Kodály Z. út Orgona út
Móricz Zs. út Jókai M. Út Ibolya út Mártírok út Rákóczi út
Napsugár út Keleti K. út Köztársaság út Népfront út Rózsák tere
Radnóti út Kinizsi út Munka út Rozmaring út Szegfű út
Szt.lstván Kir. út Kölcsey F. út Petőfi S. út Tisza út Széchenyi út
Táncsics út Nefelejcs út Tulipán út
Tölgyfa út Pacsirta út
Szolnoki út Rózsa F. út

Szél út
Szőnyi M. út
Vörösmarty út
József A. út
Zrínyi I. út


