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Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

_/2018.(III.26.) önkormányzati rendelete  
 

a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 
bekezdése által megállapított feladatkörében a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja és 92. § (2) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
    1.§ A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015./II.26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 17.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

„17.§ (1) Simontornya Város Önkormányzata a Simontornya és térsége szociális 
alapszolgáltatásokat biztosító társulásban való részvételével az alábbi 
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosítja: 

            a) alapszolgáltatások: 
                         aa) étkeztetés, 
                         ab) házi segítségnyújtás, 
                         ac) család és gyermekjóléti szolgáltatás, 

                   ad) nappali ellátás, 
                   ae) támogató szolgáltatás 
      b) szakosított ellátások: 
                   ba) ápolást gondozást nyújtó idősek otthona. 

 

(2) Az alapszolgáltatások igénybevételére az Szt. 62.§-64.§, 65/C.§, 65/F.§ 
valamint a Gyvt. 39.§-40.§ és a 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 3.§ az irányadóak. 
(3)         A szakosított ellátás igénybevételére az Szt. 67.§-71.§ valamint a 
9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 3.§ az irányadóak.” 
 

2.§ A Rendelet a következő 17/A.§-szal egészül ki: 
 

„17/A.§ (1)    Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani a Szt.  
65/E.§ (3) bekezdés szerint a vörös kód ideje alatt, az élet védelme 
érdekében a bejegyzett szolgáltatásuk típusától, férőhelyszámától és 
ellátási területétől függetlenül. Az utcai szociális szolgálatokkal és a 
regionális diszpécser szolgálatokkal együttműködve fogadni köteles a 
hajléktalan személyt. 

 
(2)  Az intézményvezető külön eljárás keretében a Szt. 68/B. §, 63. § (10) és a  

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) szerinti esetekben biztosíthat 
ellátást. 
 

(3)      Az intézményvezető a szakosított ellátást megszünteti 
a) ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy  
     további intézményi elhelyezése nem indokolt, 
b) az intézményi házirend súlyos megsértése miatt különösen az alábbi  
     esetekben: 
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  ba) a lakó-, szobatárs, illetve dolgozó bántalmazása, zaklatása, 
  bb) olyan mértékű italozás, amely az intézményi együttélés   
         körülményeit zavarja, 
  bc) engedély nélkül való eltávozás, illetve távolmaradás, 
  bd) az éves szinten a házirendben meghatározott napot meghaladó  
         indokolatlan távollét miatt, 
  be) Az ellátott, a törvényes képviselő, vagy a térítési díjat megfizető  
         személy térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.  

 

(4)   Az intézményvezető a nappali ellátást felmondással, írásban  
        megszünteti, ha  

a) az ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak  
    fenn, 
b) az ellátott számára más szociális ellátási forma igénybevételével  
     él,   
c) az ellátott kéthavi térítési díjjal hátralékba esik feltéve, ha a  
     szolgáltatásvezető felszólítására 15 napon belül sem teljesíti, 
d) az ellátott a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat  
     végeztet, 
e) az ellátott veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és  
     testi épségét, 
f) az ellátott a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti, 
g) az ellátott elköltözik az ellátási területről. 

 
 

(5)   A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési  
        díjait a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

 
 
     3.§  A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
     4.§  A rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő második 
napon hatályát veszti. 
 
Simontornya, 2018. március 12. 
 
Csőszné Kacz Edit                                                                                                         Bárdos László 
      polgármester                                                                                                         címzetes főjegyző 
 
 

Záradék 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 
Simontornya, 2018. 
 
                                                                                                                                          Bárdos László 
                                                                                                                                       címzetes főjegyző 


