
Mód: 6/2015; 6/2017; 

 

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 

20/2004. /XII.15./ KT rendelete 

 

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról. 

 

Kartal Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv. 16. § /1/ bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.-ben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

Általános rendelkezések 

 

/1/ A rendelet hatálya Kartal Nagyközség közigazgatási területén élő, az Szt. 3. 

§-ában meghatározott személyekre terjed ki. 

 

 

/2/ Önkormányzat a kötelező személyes gondoskodást biztosító szolgáltatásokat 

az Aszódi Kistérségi Gondozási Központ útján biztosítja, kivéve az étkeztetés 

szociális szolgáltatást. 

 

 

/3/ A szociális ellátás igénybevételét a rendelet 1. sz. melléklet szerinti 

formanyomtatványon lehet kérelmezni a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 

csoportjánál. 

 

/4/ Hatályon kívül helyezve. 

 

/5/ Az önkormányzat polgármestere az ellátás biztosításáról a 2. sz. melléklet 

szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vevőt. 

 

 

2. § 

 

Étkeztetés 

 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi 

egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, 

illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesek biztosítani.  
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Szociális rászorultság 

 

(2) Étkezetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek 

önellátó képessége oly mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről 

gondoskodni nem tud és: 

a) 70. életévét betöltötte, vagy 

b) korhatárra tekintet nélkül, akinek 

ba) egészségi állapota, vagy 

bb) fogyatékossága, vagy 

bc) pszichiátriai betegsége, vagy 

bd) szenvedélybetegsége, vagy 

be) hajléktalansága indokolja. 

 

 

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 

mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, műtétet 

követően önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud. 

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 

fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában, vagy 

magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak 

kell tekintetni, azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést 

nem igényel, önmaga ellátására részben képes. 

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 

bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve akinek bejelentett 

lakóhelye hajléktalan szállás. 

(7) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve 

nyilatkozatokat lehet elfogadni: 

a) (2) bekezdés ba) pontban meghatározott esetben háziorvosi, 

szakorvosi igazolást, 

b) (2) bekezdés bb) pontban meghatározott esetben fogyatékossági 

támogatás, a vakok személyi járadékát, magasabb összegű családi 

pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, vagy a 

kifizetést igazoló iratot, 

c) (2) bekezdés bc) és bd) pontokban meghatározott esetben 

pszichiáter, vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt, 

d) (2) bekezdés be) pontban meghatározott esetben a lakcím 

igazolására személyi igazolványt, vagy lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt, mely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem 

rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás. 
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Ellátás módja 

(8) Az ellátás módja lehet: 

a) helyben étkeztetés, 

b) meleg étel elvitele saját ételhordóban, 

c) meleg étel házhoz szállítása saját ételhordóban. 

(9) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetést az 

önkormányzat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola, a 

Játéksziget Napköziotthonos Óvoda konyhájáról biztosítja.  

(10)Az ellátást nyújtó önkormányzat és az ellátást igénylő az étkeztetés 

igénybevétel egyéb feltételeiről megállapodást köt. 

(11)Az étkeztetésért az élelmezési nyersanyag költségekről és térítési 

díjakról szóló  rendeletben szabályozott térítési díjat kell fizetni. 

Az ebéd házhoz szállításáért 0 Ft-ot kell fizetni. 

 

 

Ellátás megszűnése 

(11)Az ellátás megszűnik: 

a) az ellátott, vagy törvényes képviselő kérelme alapján, 

b) az ellátott halálával, 

c)ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, illetve részére más ellátási 

forma biztosítása indokolt. 

d) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető 

személy a térítésidíj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget.  

Térítésidíj befizetési kötelezettségének akkor nem tesz eleget ellátott, ha 

da) hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a 

hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét 

meghaladja, és 

db) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését. 
 

 

 

 

3. § 

 

Házi segítségnyújtás 

 

Hatályon kívül helyezve. 
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4. § 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

/1/ Ez a rendelet 2005. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

 

/2/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi III. törvényben, a 

29/1993. /II. 17./ Korm. rendeletben, a 9/1999. /XI. 24./, és az 1/2000. /I. 7./ 

SzCsM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Kartal, 2004. november 24. 

 

 

Kovács László                                                                    Balogh Zoltánné  

Polgármester                                                                                 jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet 2004. december 15-én kihirdetésre került. 

Kartal, 2004. december 15. 

         Balogh Zoltánné 

          jegyző 
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Egyszerűsített előgondozási adatlap 

Felvétel helye, ideje:……………………………………………………………… 

 

Az ellátást igénybe vevők adatai: 

Név: …………………………………………………………… 

Leánykori név: ………………………………………………... 

Anyja neve: …………………………………………………… 

Lakcím: ……………………………………………………….. 

Családi helyzete: ……………………………………………… 

Családi állapota: ……………………………………………… 

Családi körülményekre vonatkozó adatatok: 

Legközelebbi hozzátartozó /elérhetőség, cím, telefonszám/:…………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

Közös háztartásban élő gondoskodásra szoruló hozzátartozói: 

……………………………………………………………………………………. 

Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény.  

a/ Mozgásképesség:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

b/ Érzelmi állapot:………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

c/ Segédeszköz használata:……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

d/ Szenzoros funkciók /hallás, látás, szaglás, ízérzés/: …………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

e/ Magatartás, kommunikációs készség:…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

A háziorvos, kezelőorvos megjegyzései: ………………………………………... 

……………………………………………………………………………………. 

Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatosan:……………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 


