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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a 2011. június 28-án tartott ülésén elfogadta a szociális 
igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (II. 27.) számú rendeletének (Ör.) 
módosításáról szóló rendeletet, amelyre az Alapszolgáltatási Központot fenntartó társulás társulási 
megállapodásának módosítása volt szükség. A módosítással a társult önkormányzatok személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló szabályai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) 140/C. §-a szerint beépültek a Lengyeltóti Képviselő-testület szociális 
rendeletébe. 
A fenntartó változásával egyidejűleg új ellátási formaként 2011. augusztus 1-jétől az Alapszolgáltatási 
Központ végzi a fogyatékosok nappali ellátást is, amelynek szerepeltetése az Ör.-ben szintén 
szükséges. 
Ezt az ellátási formát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályozza részletesen. A helyi 
önkormányzati rendeletben az alábbiakat kell meghatározni (ha törvény másként nem rendelkezik): 

- az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 
módja, 

- az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani, 
- külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás, 
- az ellátás megszüntetésének módja és esetei, 
- a fizetendő térítési díj mértéke, a fizetésre kötelezettek köre, a térítési díj csökkentésének, 

illetve elengedésének estei és módjai, 
- az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással 

összefüggő kérdések. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az intézményt fenntartó Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. 
augusztus 25-én tartott ülésén azt a döntést hozta, hogy az ellátást 2011. szeptember 1-jétől 
térítésmentesen biztosítja. 
 
 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 26. 
       Zsombok Lajos 
        polgármester 
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 dr. Bek Melinda     dr. Szatmári Ibolya 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…../2011. (….) számú rendelete 
 

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított  
5/2009 . (II. 27.) számú rendeletének módosításáról 

 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló módosított 5/2009 . (II. 27.) számú rendeletének (Rend.) módosításáról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
(1) A Rend. 21. § (1) bekezdése hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében a Pogányvölgye Többcélú Kistérségi Társulás 
(fenntartó) szociális alapellátások, így étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás 
(Idősek Klubja) és fogyatékos nappali ellátás  igénybevételét biztosítja illetékességi területén.” 
 
(2) A Rend. 21. § (2) bekezdése az alábbi dőlt betűs résszel egészül ki: 
„Az e rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások igénybevétele iránti kérelmet 
az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani írásban a 9/1999.(XI.24.) 
SZCSM. rend. 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, vagy szóban előterjesztve.” 
 
 

2. § 
 

A Rend. IV. fejezete (Személyes gondoskodást nyújtó ellátások) az alábbi, 25/G. §-sal egészül ki: 
 

Fogyatékosok nappali ellátása 
25/G. § 

 
(1) Fogyatékosok nappali ellátásában részesülhetnek azok a harmadik életévüket betöltött, 
önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve 
autista személyek, akik nappali ellátásban gondozhatók. 
 
(2) A fogyatékos személyek számára biztosított a napközbeni ellátás, társas kapcsolatok kialakításának 
lehetősége, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésének lehetősége, fogyatékosságuknak 
megfelelő szakember által nyújtott fejlesztés, valamint a napközbeni étkeztetés. 
 
(3) Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell 
szóban vagy írásban benyújtani, aki a jogosultságot elbírálja. 
 
(4) A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a 
fogyatékosság fennállását igazoló: 

a.) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos 
szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy 

b.) a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet, vagy 



c.) az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti dokumentumokat, vagyis  fogyatékosság 
fennállását igazoló határozatot, szakvéleményt vagy okiratokat. 

 
(5) Fogyatékos személyek nappali intézményében három éven aluli gyermek nem gondozható. 
 
(6) Az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki gyógypedagógiai 
nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, 
oktatási intézményben biztosítható. Nem vonatkozik ez a tilalom a tanköteles és a tanítási év során 
nevelési, oktatási intézményi ellátásban részesülő fogyatékos gyermek tanítási szünet idején történő 
ellátására. 
 
(7) Fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki: 

a.) veszélyeztető magatartást tanúsít, 
b.) orvosi ellátást és állandó ápolást igényel. 

 
(8) Fogyatékosok nappali ellátásának keretében az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A 
próbaidő tartama három hónap. 
 
(9) A fenntartó az ellátás igénybevételét 2011. szeptember 1-jétől térítésmentesen biztosítja. 

 
 

3. § 
(1) E rendelet a kihirdetésekor lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 31. 
 
 
  dr. Szatmári Ibolya    Zsombok Lajos 
   jegyző     polgármester 
 
 
 
 


