
FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

20/2017. (XI. 29.) Önkormányzati Rendelete 

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 

10/2013. (V.02.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében, valamint a 92. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 10/2013. 

(V.02.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése a) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

a.) „a családsegítést Hajdúnánás – Folyás- Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) 

útján,” 

 

2.§ 

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„Az étkeztetés a ZOXFA Kft-től (4090 Polgár, Hősök útja 15.) vásárolt szolgáltatással, házhoz 

szállítással történik, mely esetben a kiszállítás ingyenes.”  

 

3.§ 

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

4.§ (1) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell 

nyújtani. 

(2) Házi segítségnyújtásban az a szociálisan rászoruló személy részesíthető, akinek gondozási 

szükségletét az önkormányzat jegyzője által felkért szakértő megállapította.  

(3) A gondozási szükséglet elvégzését követően az értékelő adatlap másolati példányát át kell 

adni az igénylőnek, törvényes képviselőnek.  

 

(4) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő 

időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő 

kérelmére a szolgáltatás az értékelő adatlapon meghatározott óraszámnál alacsonyabb 

mértékben megállapítható. Ebben az esetben az igényelt gondozási órát a 

megállapodásban külön rögzíteni kell. 

 

4.§ 

A Rendelet 11.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A falugondnoki szolgálat szolgáltatása ingyenes.” 



 

5.§ 

A rendelet 15.§ (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ A falugondnok helyettesítését a két önkormányzat között létrejött megállapodás alapján 

Újszentmargita község tanyagondnoka látja el.”  

 

6.§ 

A Rendelet 17.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet írásban a polgármesterhez 

kell benyújtani.” 

 

7.§ 

A Rendelet 18.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„b) házi segítségnyújtás esetén hogy az ellátás szociális segítésre vagy személyi gondozásra 

terjed ki,” 

 

8.§ 

(1) A Rendelet 21.§ (1) bekezdése bevezető szövegében „Az intézményi jogviszonyt az 

intézményvezető megszünteti, ha:” szövegrész helyébe a  „Az ellátotti jogviszonyt az 

polgármester megszünteti, ha:” szöveg lép. 

 

(2)  A Rendelet 21.§ (2) bekezdésében az „intézményvezető” szövegrész helyébe a 

„polgármester” szöveg lép.   

(3)  A Rendelet 21.§ (3) bekezdésében az „intézményi” szövegrész helyébe az „ellátotti” 

szöveg lép.   

 

9.§ 

(1) A Rendelet 22.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a családsegítést, házi segítségnyújtást és a 

falugondnoki szolgálatot.  

 

(2) A Rendelet 22.§ -a a következő (4/)a- (4)  bekezdéssel egészül ki:  

„(4a) A térítésköteles ellátások esetén az igénylőt tájékoztatni kell az Szoc. tv. 117/A.§-ában 

foglalt lehetőségre. 

(4 b) Azokon a napokon, amikor az ellátott az ellátást nem veszi igénybe, térítési díjat nem 

kell fizetnie, feltéve, hogy 

         a) a távolmaradást a polgármesternek legalább két munkanappal a távolmaradást 

megelőzően írásban bejelentette, 

     b) baleset, sürgős beavatkozást igénylő kórházi ellátás miatt bejelentési 

kötelezettségének ugyan nem tett eleget, de ellátásának szükségtelenségéről az 

önkormányzat a szociális ellátó, vagy egészségügyi rendszeren keresztül értesül.  

 Egyéb esetben az igénybe nem vett ellátást meg kell fizetni. „ 

 

(3) A Rendelet 22.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „(5) A személyi térítési díj összege csökkenthető vagy elengedhető, ha a kérelmező 

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimális 

összegét és a rendelet 2.§ (2)-(6) bekezdésében meghatározott valamelyik körülmény is 

fennáll. 



 

10.§  

(1) A Rendelet 23.§ (1) bekezdésében az „ellátást nyújtó intézmény” szövegrész helyébe az 

„önkormányzat” szöveg lép.  

 

(2) A Rendelet 23.§ (2) bekezdésében az „intézményvezető” szövegrész helyébe a 

„polgármester” szöveg lép.  

 

(3) A Rendelet 23.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról a polgármester negyedévenként 

összegzést készít és gondoskodik a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék 

törléséről.” 

 

11.§ 

A Rendelet a következő 23/A §-al egészül ki:  

23/A.§  

A külön eljárás nélkül nyújtott ellátások esetei 

 

 (1) Az étkeztetés, és házi segítségnyújtás esetében külön eljárás keretében biztosítható 

ellátások esetei: 

a.) ha az igénylő önmaga ellátására teljesen képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki 

ellátásáról gondoskodna, 

b.) háziorvos, kezelő orvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása 

szükséges, 

c.) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, 

ami a gyorsított eljárást igényli, 

d.) kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul 

megromlott, és a kapcsolat hiánya az igénylő életét, testi épségét veszélyezteti 

 

(2) A polgármester köteles az (1) bekezdésben meghatározott esetekben külön eljárás 

lefolytatása nélkül az ellátást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, 

egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.  

 

12.§ 

(1) Ez a rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet   

-1.§ (1) bekezdés a) pontjában a „támogató szolgálat „szövegrész, 

- 1.§ (2) bekezdés c) pontja, 

- 2.§ (1) bekezdése, 

- 5.§ (1)- (4) bekezdése, 

- 6.§-a 

- 11.§ (4) bekezdése, 

-16.§-a 

- 17.§ (3)-(6) bekezdése, 

- 19. § d) pontja 

-21.§ (1) bekezdés b) pontjában a „másik” szövegrész, 

- 21.§ (1) bekezdés c) pontja, 



- 21.§ (1) bekezdés d) pontjában a „elfogadható módon” szövegrész, és 

- 21.§ (3) bekezdés a) pontja  

- 22.§ (2) bekezdése, 

-22.§ (6) bekezdés b) pontjában a „házi segítségnyújtás” szövegrész 

 

Folyás, 2017. november 23. 

 

 

Magyar Sándor        Dr. Kiss Imre  

polgármester            jegyző 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 

 

Folyás, 2017. november 29. 

 

 

Dr. Kiss Imre 

     jegyző  

 

 

 


