Galgahévíz Község Önkormányzatának
3/2010. (II. 10.)
rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.
A Galgahévíz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen
módosított 1990. évi LXV tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1990. III. évi tv.
(továbbiakban: Szoc. tv.) 1.§ (2) bekezdése 25.§ (3) bekezdés b., pontja, 26.§-a, 32.§ (1)
bekezdés b., pontja és (3) bekezdése 38.§ (9) bekezdése, 45.§ (1) bekezdése, 62.§ (2)
bekezdése és a 132.§ (4) bekezdés felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§

E rendelet meghatározza az Önkormányzat által biztosított pénzbeli- , természetbeni -,
és a személyes gondoskodást nyújtó helyi szociális ellátások formáit, az eljárási és
jogosultsági szabályokat, illetve azok igénybevételének és érvényesítésének módját,
feltételeit és garanciáit, valamint az adatkezelés szabályait.

2.§

(1) A rendelet hatálya a (2-3.) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Galgahévíz
község Közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és
letelepedettekre, a hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert
személyekre.
(2) A rendelet hatálya a Szoc. tv. 7.§.(1) bekezdésében meghatározott ellátások
tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális
Kartát megerősítő országoknak a Galgahévíz község közigazgatási területén jogszerűen
tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá
a.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar
Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Galgahévízen bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, valamint
b.) a Szoc. tv. 32/b.§ (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka
tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő
alkalmazásaira szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben maghatározott jogosulti
körbe tartozó személyre, amennyiben ellátás igénylésének időpontjában az
Szmtv.-ben meghatározottak szerint szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jogát a Magyar Köztársaság terén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Galgahévíz községben
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

3.§

(1) A szociális feladat és hatásköröket átruházott jogkörben, - a Polgármester
(továbbiakban: a Polgármester) gyakorolja, ha törvény vagy jelen rendelet eltérően nem
rendelkezik.

(2) Az átruházott jogkörben hozott döntései előtt a Polgármester kikérheti a Kulturális,
Sport, Oktatási és Szociális Bizottság véleményét.
4.§

(1) A Szoc. tv. és a jelen rendelet alapján nyújtandó ellátások iránti kérelmet a hatályos
jogszabályok szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni a Polgármesteri
Hivatalban, mely nyomtatványok kérhetőek a Polgármesteri Hivatalban, a Szociális
információs szolgálatnál (2193 Galgahévíz, Fő út 143.) és letölthetőek a
www.galgaheviz.hu honlapról.
(2) A kérelmező köteles a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat
igazolni.
(3) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál irányadó időszak:
a.) havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői
tevékenységből (továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b.) nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b.,
pontja szerinti számításnál azon hónapoknál, melyek adóbevallással már lezárt
időszakra esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal
arányos összegével kell beszámítani.
(4) Ha a kérelem elbírálására vonatkozó hatáskört gyakorló polgármester vagy a jegyző
hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező
életkörülményeire tekintettel a becsatolt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló
vagyonfenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha
a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem
50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

5.§

(1) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől számított
6 hónapon belül érvényesítheti.
(2) Ha a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen
megállapítják, az – ha a Szoc. tv. másként nem rendelkezik - ellátás a kérelem
benyújtásától esedékes.

6.§

(1) A Szoc. tv-ben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a
Szoc. tv. illetve e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az
ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell:
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy
a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.
(2) A jogosulatlanul igénybevett ellátás megszűntetése és visszafizettetése tárgyában a
hatáskörrel rendelkező jár el.

7.§

(1) A pénzbeli ellátások kifizetése helyben házi pénztárból, illetve postai úton történő
kézbesítéssel, vagy átutalással is történhet, melyről a jogosultat a határozatban
tájékoztatni kell.
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(2) A rendszeres pénzellátásokat havonta utólag a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig
kell kifizetni, ill. folyósítani.
8.§

(1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalma a
Szoc. tv. 18.§-ban előírtaknak kell, hogy megfeleljen.
(2) Az adatkezelés, adatszolgáltatás kapcsán a hatályos jogszabályi előírásokat be kell
tartani.
II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
I. cím
Az ellátások formái

9.§

(1) A jogosult részére, jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás
nyújtható.
(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára:
a) A települési önkormányzat jegyzője a szoc.tv.-ben meghatározott feltételek
szerint
aa) időskorúak járadékát,
ab) rendelkezésre állási támogatást,
ac) rendszeres szociális segélyt
ad) a Szoc. tv. 41.§.(1) bekezdésében és a 43/A.§.(1) bekezdésében foglalt ápolási
díjat,- állapít meg.
b) a Polgármester a Szoc. tv-ben illetve jelen rendeletben meghatározott feltételek
szerint:
ba) a Szoc. tv. 38.§(1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást,
bb) a Szoc.tv.43/B.§(1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;
bc) átmeneti segélyt;
bd) temetési segélyt,- állapít meg
(3) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a
továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás), valamint a rendelkezésre állási
támogatásra való jogosultság feltételeit két évente legalább egyszer felül kell vizsgálni.
(4) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik a havi rendszeres szociális ellátás
összegét a változás időpontjától számított három hónapon belül, felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálat során az emelt összegű rendszeres pénzellátást, a családi pótlékot és az
árva ellátást kell figyelembe venni.
Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként
a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege
emelkedésének időpontjára visszamenőlegesen,
b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege
emelkedésének időpontját követő 3. hónap első napjától kell folyósítani.
(5) A jogosult bejelentése, vagy hivatalok tudomásszerzés alapján a havi rendszeres
szociális ellátás összegét, valamint a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság
jövedelmi feltételének fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának
alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás
megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma
megváltozott.
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10.§ (1) Az Önkormányzat a Szoc. tv-ben illetve a jelen rendeletben előírt ellátásokat
biztosítja.
(2) Az időskorúak járadékában, a rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban és a
rendelkezési állási támogatásban részesülő személy az ellátása terhére előleg kifizetését
kérelmezheti a jegyzőtől. A kérelem a jogosultság időtartama alatt a hónap 5. napjától
25. napjáig nyújtható be a folyósított ellátás havi összegének legfeljebb 50 %-áig. A
levonás az előleg kifizetését közvetlenül követő folyósítással kezdődik, s az előleg teljes
összegének levonásáig újabb előleg nem állapítható meg.
II. cím
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Időskorúak járadéka
11.§ (1) az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító, jövedelemmel nem rendelkező,
időskorú személyek részére nyújtott támogatás.
(2) A jegyző a Szoc.tv. előírásai szerint állapítja meg az időskorúak járadékát.
Aktív korúak ellátása
12.§ (1) A jegyző a Szoc. tv. előírásai szerint állapítja meg az aktív korúak ellátására való
jogosultságot.
13.§ (1) Az Önkormányzat a közcélú munkát önállóan szervezi, de részt vehet a Kistérségi
Társulás által szervezett közmunkaprogramban is.
(2) Közcélú munkavégzés keretében az önkormányzati feladatok az önkormányzati
többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok feladatai és a költségvetési szervek
feladatai végezhetők.
(3) A közcélú munkavégzésre - legalább 6 órás napi munkaidővel, valamint legalább évi
90 munkanap munkavégzési időtartammal – határozott idejű munkaviszonyt kell
létesíteni.
14.§ Az Önkormányzat a szociális kerek asztal által előzetesen véleményezett
közfoglalkoztatási tervet készít, amit a Képviselő-testület a költségvetési rendelettel
egyidejűleg fogad el tárgy év február 15-ig.
Lakásfenntartási támogatás
15.§ (1) A Polgármester lakásfenntartási támogatást nyújt a Szoc. tv-ben meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak (továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás),
valamint a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (továbbiakba:
helyi lakásfenntartási támogatás)
(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult, az a személy, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a
háztartás havi jövedelmének 20%-át meghaladja.
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi
költsége, az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség az éves központi
költségvetési törvényben kerül meghatározásra.
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(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik: 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult
által lakott lakás nagysága.
(5) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének
(továbbiakban: TM a Szoc. tv. 38.§ (7) bekezdése szerinti számított érték)
szorzata.
(6) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
16.§ (1) Helyi lakásfenntartási támogatást nyújt a Polgármester annak a jogosultnak, ahol az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége eléri az
összjövedelem 30%-át.
(2) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vehető
költségek és ennek igazolási módja,
a) lakbér, albérleti díj- szerződés szerinti összege,
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete – törlesztő részlet szerint,
c) közüzemi díjak – közüzemi számla szerint,
d) egyedi fűtésű lakások esetében a fűtés költsége – kiállított számla szerint.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatást minimum 3 hónapra, maximum 6 hónapra lehet
megállapítani, s havi összege nem lehet kevesebb 2.500,- Ft-nál.
17.§ Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Ápolási díj
18.§ (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
(2) A jegyző ápolási díjat állapít meg a Szoc. tv. előírásai szerint.
19.§ (1) A Polgármester ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét
betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, amennyiben az egy főre
számított havi családi jövedelem egy főre jutó összege nem több mint az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150%-ánál és az
ápolási díjat kérő személy valamennyi jövedelemszerző tevékenységét megszüntette.
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(2) Az (1) bekezdésben írt ápolási díj kérelemre vonatkozó eljárást jelen rendelet és más
hatályos jogszabályok állapítják meg.
Átmeneti segély
20.§ (1) A Polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő
kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(2) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt:
- akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi minimum
nyugdíjat
- egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi minimum
nyugdíj 150%-át nem haladja meg.
(3) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel is. Az
alkalmankénti segély gyógyszer támogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem
vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. A havi
rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres
nevelési támogatásként, továbbá a Polgármester által meghatározott más ellátási
formaként is nyújtható.
Temetési segély
21.§ (1) A Polgármester temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti, és a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén,
illetve gyermekét egyedül nevelő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj kétszeresét.
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadi gondozásról
szóló 1994. évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül.
22.§ A temetési segély kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított temetés
költségeit igazoló számla másolatát.
23.§ (1) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének 10%-ánál, de elérhet annak teljes összegét, ha a temetési költségek
viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 80.000,- Ft.
III. cím
Természetben nyújtott szociális ellátások
24.§ (1) A hatáskört gyakorló szerv döntése alapján egyes szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátások egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható
a) rendszeres szociális segély, a (2) bekezdésben meghatározott mértékben és
feltételek fennállása esetén,
b) lakásfenntartási támogatás,
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c)
d)

átmeneti segély,
temetési segély.

(2) Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor
nyújtható, ha a családban az 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gytv.) szerint
védelembevett gyermek él.
(3) A (2) bekezdésben írt esetben természetbeni szociális ellátás formájában,védelembevett gyermekenként a rendszeres szociális segély 20%-a, de összesen
legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.
(4) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelősegély, a
közüzemi díjak, intézményi térítési díjak kifizetése.
Köztemetés
25.§ (1) A Polgármesternek - a halálesetről való tudomásszerzést követő 22 munkanapon
belül - gondoskodnia kell a Galgahévízen elhunyt személy közköltségen történő
eltemettetéséről, ha
a)

nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban:
utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1)
bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés
elrendelésétől számított hatvan napon belül kell bejelenteni.
(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti,
vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi.
(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a
temetési költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el.
Közgyógyellátás
26.§ (1) Közgyógyellátásra jogosult:
a) az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú,
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy,
c) a pénzellátásban részesülő hadi gondozott és nemzeti gondozott;
d) a központi szociális segélyben részesülő,
e) rokkantsági járadékos,
f) az, aki I., II., csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti
nyugellátásban;
g) az, aki vagy aki után szülője, vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban
részesül;
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(2) Közgyógy ellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres
gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a
továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az 1 főre jutó
havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül
álló esetén 150 %-át.
(3) Jelen rendelet alapján az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül a jegyző
közgyógyellátásban részesíti azt a szociálisan rászoruló személyt is, akinek
- az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, feltéve, hogy
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj 10%-át.
(4) A jegyző a közgyógyellátással kapcsolatos eljárás során a Szoc. tv. és jelen rendelet
előírásai szerint jár el.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
27.§ (1) A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek
állapítja meg szociális rászorultságát,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 120 %-át,
b) aki egyedülálló és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át nem haladja, meg és családjának vagyona nincs.
(2) A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt (a
továbbiakban: bizonyítványt) állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje 1 év.
(3) A szociálisan rászorult személyekről a jegyző nyilvántartást vezet és külön
jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít, az egészségbiztosítási szerv felé.
IV. cím
Szociális szolgáltatások
28.§ A szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást
nyújtó alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés (gyermekjóléti szolgálattal együtt),
Családsegítés
29.§

Az Önkormányzat társult formában biztosítja a családsegítést, Aszód székhellyel.
Étkeztetés

30.§ A Polgármester étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri melegétkeztetését engedélyezi, akik önmaguk illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen
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a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük vagy,
e) hajléktalanságuk miatt.
Házi segítségnyújtás
31.§ (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
32.§ (1) Házi segítésnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási
szükségletet, mely vizsgálatot a Jegyző köteles kezdeményezni.
(2) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási
szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.
(3) A házi segítségnyújtás feladatot az Önkormányzat társult formában nyújtja Aszód
székhellyel.
Szociálpolitikai kerek asztal
33.§ (1) A szociálpolitikai kerek asztal tagjai polgármester, jegyző, szociálpolitikai
ügyintéző, háziorvos, házi gyermekorvos, védőnő az intézmények vezetői és a
gyermekjóléti szolgálat képviselője.
(2) A szociálpolitikai kerek asztal évente legalább egy alkalommal ülésezik.
34.§ (1) Az Önkormányzat szolgáltatásszervezési koncepciót köteles készíteni.
35. §. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/2009. (III. 31.)
rendelet.
Galgahévíz, 2010. január 13.

Dr. Basa Antal
polgármester

dr. Král László
h. jegyző

Kihirdetve: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztve 2010. február 10.

dr. Král László
h.jegyző
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