
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  

valamint a fizetendő térítési díjakról  

 
 
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § 
(1) bekezdés a.) pontjában, 92. § (2) bekezdés f.) pontjában, 115. § (3) bekezdésében, 132. § 
(4) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 2. § (1), 5.§ 
(3), 31.§ (1) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20.§ (2) 
bekezdés a) pontjában, valamint „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételétől, valamint a 
fizetendő térítési díjakról – a következőt rendeli el:  

I. Fejezet 
 

A rendelet célja, hatálya 

1. § 

 
(1)  E rendelet célja, hogy szabályozza a szociális szolgáltatások biztosításának és 

igénybevételének rendjét, hogy a szociálisan rászorulók egészségi állapotukból, mentális 
állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában segítséget kapjanak az 
egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt 
felelősségén túl. 

(2)  Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 
feladatait az önkormányzat fenntartásában működtetett Gondozási Központ (Székhely: 
6768 Baks, Fő utca 114.), által biztosítja. 

 

2. § 
(1) E rendelet hatálya Baks Község közigazgatási területére. 

 
II. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 

3. § 

(1) A Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák. 
szociális alapszolgáltatás: 

a) étkeztetés 
      intézményi ellátás 

b) nappali ellátás: időskorúak nappali ellátása,  
 



 

Az ellátás igénybevételének rendje 
 

4. § 

(1) A szociális ellátások igénybevétele iránti kérelmek benyújtásának helye, módja: 

a kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjénél, 
vagy az általa kijelölt személynél nyújthatja be. A kérelem benyújtható: Gondozási 
Központ: Baks, Fő u. 114. 

 
III. Fejezet 

 
1. Étkeztetés 

5. § 

(1)  Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

 a) koruk, 

 b) egészségi állapotuk, 

 c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

 d) szenvedélybetegségük, vagy 

 e) hajléktalanságuk miatt. 

 (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 
 

a.) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte, 
 

b.) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki – házi orvosi 
igazolással igazolva - mozgásában korlátozott, megbetegedése, fogyatékossága miatt 
önmaga ellátásról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, 

c.) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan 
rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján, a háziorvos igazolja, 
hogy a betegség jellege miatt, az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben 
meghatározott étkeztetést, azaz, pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság. 
 

d.) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a 
vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség 
jellege miatt, az érintett nem képes biztosítani az (1) betegségben meghatározott 
étkeztetést, azaz pl.: olyan szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás biztosítására. 
 
 

e.) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy 
nyilatkozatában tartózkodási helyként az önkormányzat illetékességi területét jelölte 
meg. 
 



 (3) Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhat, ismételt esetben pedig az ellátás 
megszüntetését kezdeményezheti, ha az ellátott: 

a.) az étkezési hely házirendjét megsérti, agresszív magatartást tanúsít, 
b.) közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. 

 
2. Nappali ellátás 

6. § 

(1)   A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 
 a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális 

 és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére 
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 
ellátottak napközbeni étkeztetését. 

 
(2) Az ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra biztosítható.  

 
(3) Az ellátás keretében az intézmény – az ellátott igényétől függően –napi kétszeri 

étkezést biztosít. 
 

(4) Meg kell szüntetni az ellátását annak, aki: 
 

- fertőző beteggé vagy kórokozó hordozóvá vált, 
- közveszélyes, agresszív közösséget zavaró magatartást tanúsít, illetve az intézmény 

házirendjét súlyosan megszegi. 
 

IV. Fejezet 
 

 Térítési díj 

7. § 

(1) A szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díjait e rendelet 1. melléklete 
határozza meg.  

 
(3) Az étkeztetés  személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg az igénylő havi 

jövedelemének 30%-át. 
 

(4) Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni 
 

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve 
b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre,  
 

(5) A térítési díjat az igénybevevőnek, illetve a fizetésre kötelezettnek 1 havi időtartamra 
előre kell megfizetni az intézménynek, tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a 
Gondozási Központban (Fő utca 114).  

 
(6) A megállapított személyi térítési díjak befizetését az intézményvezető köteles ellenőrizni, 

és a nyilvántartott hátralékok behajtása iránt intézkedni.  
 



 (7) A megállapított intézményi térítési díjakról a www.baks.hu/gondozasi honlapon, illetve a 
Gondozási Központ hirdetőjén a lakosság tájékoztatást kap.  

 
V. Fejezet 

Záró rendelkezés 

8. § 
 

(1) E rendelet 2015. 03 hó 25. napján lép hatályba. 
 
Baks, 2015. március 25. 
 
 
 
 
            Búza Zsolt                                                                                Dr. Faragó Péter 
            polgármester                                                                                   mb  jegyző 
 
 
 
Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént. 
Baks, 2015. 03.25. 
 
 
 

Dr. Faragó Péter 
    mb. jegyző 

 
 
 


