Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
Az Esély Szociális TársulásSzociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. § (1) bekezdésében és 92. § (1)
bekezdésének b) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Esély Szociális TársulásSzociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya az Esély Szociális Társulás (továbbiakban: ESzT) Budaörs,
Pusztazámor, Sóskút települések működési területén lakcímmel rendelkező, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott személyekre terjed ki.”
2. §
A R. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás”
3. §
(1) A R. 4. § paragrafuscíme és (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az ellátás igénybevételének és megszűntetésének módja
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére az Sztv. 93.
§-ában és a Gyvt. 31-32. §-aiban, valamint e rendeletben szabályozottak az
irányadók. Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve

törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmet az intézmény vezetőjénél
kell benyújtani.”
(2) A R. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
”(3) A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató
szolgáltatás és nappali ellátás (idős, fogyatékos, demens személyek részére)
iránti kérelmeta személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján kell
benyújtani. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelemről, az
ellátások
megszüntetéséről, a személyi térítési díj összegének
megállapításáról és annak felülvizsgálatáról az intézményvezető dönt.”
(3) A R. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az intézményvezető a 3. § (1) bekezdés a)-b), d)-f) ellátások esetében
hozott döntésről értesíti az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét.”
4. §
A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
”7. §
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
(1) Az ESzT a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében a Gyvt. 39. §
(2)-(4) bekezdései, 40. § (2) bekezdése és az Sztv. 64. § (4) bekezdése
által meghatározott feladatokat látja el.
(2) A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.”
5. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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A 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 2018. február 23. napján a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
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