Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2011.(XII.08.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. tv. 60 § (4) bekezdésében, 62 § (2) bekezdésében, valamint
a 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján Szank Község Önkormányzatának Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 14/2011. (XI.01.) önkormányzati rendelet 61 §-ban (5)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének
kikérésével az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következıket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a Szank község területén megállapítsa a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások formáit, szervezeti kereteit.
A rendelet hatálya
2. §
(1)

E rendelet hatálya Szank Községi Önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokra terjed ki.
(2)
E rendelet hatálya kiterjed – alapellátások vonatkozásában – a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában meghatározott személyekre.
A személyes gondoskodás formái az ellátás módja
3. §
(1) alapellátások:
a) tanyagondnoki szolgáltatás
b) étkeztetés
c) házi segítségnyújtás
d) nappali ellátás: idısek klubja
e) jelzırendszeres házi segítségnyújtás
f)
családsegítés
(2) szakosított ellátás:
ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idısek otthona
(3) Szank Község Önkormányzata az. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott családsegítés
szociális alapszolgáltatást 2011. június 30. napjától a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás által fenntartott Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézménnyel
megkötött megállapodás alapján biztosítja.
(4) Szank Község Önkormányzata az (1) a)-d), valamint (2) bekezdésben felsorolt szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat 2011. június 30. napjától a Magyarországi
Református Egyházzal megkötött Ellátási Szerzıdés útján biztosítja.

Térítési díj
4. §
(1) Az ellátásokért fizetendı térítési díjat a Magyarországi Református Egyház állapítja
meg.
(2) A Magyarországi Református Egyház az ellátások térítési díjának emelésérıl Szank
Község Önkormányzatát elızetesen tájékoztatja.
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2011. december 9. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 9/2008. (III.25.) önkormányzati rendelet, valamint a
rendeletet módosító 14/2008.(IV.30.), 19/2008.(IX.02.), 3/2009.(I.27.), 7/2009.
(II.27.), 10/2009. (III.10.), 3/2010.(II.23.), 12/2010.(VII.07.), 13/2010.(VIII.16.),
valamint a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletek.
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