Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2011.(....) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési
díjairól szóló 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 9/2009.(III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a
következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet hatálya Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály,
Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna települések
közigazgatási
területére terjed ki, – az étkeztetés kivételével - a rendelet 15-16. §-ában
meghatározott, Szociális Alapellátó Intézmény által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele, és a fizetendő térítési
díjakra vonatkozó rendelkezések tekintetében.”
2. § A Rendelet a következő 1/B §-sal egészül ki:
„1/B. § E rendelet hatálya Komárom-Esztergom megye területére terjed ki a
rendelet 17. §-ában meghatározott, Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás, annak
igénybevétele, és a fizetendő térítési díjra vonatkozó rendelkezések
tekintetében.”
3. § A Rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (9) Önálló ellátásként nyújtható lakásfenntartási támogatás nem
állapítható meg ugyanarra a lakásra, amelyre tekintettel normatív
lakásfenntartási támogatást állapítottak meg.”
4. § A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül
az önkormányzat – társulási formában - az éjjeli menedékhely, átmeneti
elhelyezést nyújtó intézményt, valamint az idősek otthona, ápolást, gondozást
nyújtó intézményt biztosítja.”

5. § (1) A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A 15. §. (1) bekezdésében foglalt szociális alapszolgáltatásokat és az
éjjeli menedékhely átmeneti elhelyezést nyújtó szakellátást a Szociális
Alapellátó Intézmény, az idősek otthona ápolást, gondozást nyújtó intézményi
szakellátást a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona tevékenységi körében
biztosítja az önkormányzat.”
(2) A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelem a 15. § (1) a) b) c) d)
ea) eb) és g) pontokban foglalt esetekben szóban és írásban is előterjeszthető, az
15. § (1) ec) és 15. § (2) bekezdésben foglalt éjjeli menedékhely esetében a
felvétel a jelentkező szóbeli kérelmére történik.”
(3) A Rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ellátás igénybevételére irányuló írásbeli kérelemhez a rendelet 15. §
(2) bekezdés szerinti idősek otthona esetében csatolni kell annak hitelt érdemlő
igazolását, hogy az ellátást igénybevevő személy fertőző betegségben nem
szenved.”
6. § A Rendelet 16/B. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Idősek otthona intézményi térítési díja az általános szintű ápolást igénylő
gondozottakra vonatkozóan napi 2.460 Ft, havi 73.800 Ft.
(4) Idősek otthona intézményi térítési díja demens ellátottakra vonatkozóan
napi 2.460 Ft, havi 73.800 Ft.”
7.§ (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és január 2-án hatályát veszti.
Michl József
polgármester

Dr. Kórósi Emőke
jegyző
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……/2011. (……) önkormányzati rendeletének indokolása
Általános indokolás
A 2010. évi CLXXI. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási,
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról 2011. január 1. napjával
több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényt (a továbbiakban: Szt.).
Az ebből adódó jogszabályi változások átvezetése jó része már korábban megtörtént, a
rendeletben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a társulási
feladatellátással kapcsolatos felülvizsgálat történik meg.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Szociális Alapellátó Intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
tekintetében a rendelet hatálya - az étkeztetés kivételével - kiterjed az intézmény teljes
ellátási területére, a tatai kistérségre.
A 2. §-hoz
A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
szakosított ellátás tekintetében a rendelet hatálya kiterjed az intézmény teljes működési
területére, Komárom-Esztergom megyére.
A 3. §-hoz
A rendelet egyértelművé teszi, hogy önállóan nyújtható helyi lakásfenntartási támogatásra
nem jogosult az, aki normatív lakásfenntartási támogatásban részesül.
A 4. §-hoz
A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
szakosított ellátásra, annak igénybevételére, és a fizetendő térítési díjra vonatkozó
rendelkezésekkel egészül ki a rendelet.
Az 5. §-hoz
Az önkormányzati rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, majd azt követően, miután
beépült az alaprendeletbe, 2012. január 2-án hatályát veszti.

