Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, a fizetendő
térítési díjakról, továbbá a helyi Szociálpolitikai Kerekasztalról
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. § (1) E rendelet célja, hogy az Szt-ben és a Gyvt-ben meghatározott, Heves Város
Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra, valamint
gyermekjóléti alapellátásokra való jogosultságot és azok térítési díjait megállapítsa a
kérelmezők rászorultságának figyelembe vételével.
(2) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal célja a szociálpolitikai feladatok ellátásának
elősegítése, a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.
2. § Az e rendeletben meghatározott, Heves Város Önkormányzat által fenntartott
intézményekben személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat, valamint gyermekjóléti
alapellátásokat azok vehetik igénybe, akik Heves városában állandó lakóhellyel vagy
életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkeznek – ha az Szt. vagy a Gyvt. másként nem
rendelkezik.
II. Fejezet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
3. § (1) A helyi önkormányzat az Szt-ben meghatározottak alapján külső vállalkozóval,
szervezettel kötött feladatellátási és vagyonkezelési szerződés keretében az alábbi szociális
alap- és szakellátásokat biztosítja:
a) Szociális alapszolgáltatások:
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás,
ac) családsegítés,
ad) nappali ellátások: idősek klubja (Gondozási Központ).
b) Szociális szakellátást biztosító ápolást-gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézmények a
Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona, valamint a Fehér Hárs Idősek
Otthona.
(2) A helyi önkormányzat a Gyvt-ben meghatározottak alapján az alábbi gyermekjóléti
alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) bölcsődei ellátás,
c) óvodai ellátás,
d) általános iskolai napközis és tanulószobai foglalkozás.
(3) A helyi önkormányzat a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás, mint önkormányzati társulás
útján gondoskodik a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról.
4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénybevevő írásbeli kérelmére történik. A kérelmet közvetlenül az intézmény vezetőjének
kell benyújtani.
(2) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg, kivéve, ha az
ellátás kötelező igénybevételéről gyámhatósági határozat rendelkezett.
Térítési díjak
5. § (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért
térítési díjat kell fizetni. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az
alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
(2) Az intézményi étkezési térítési díjat a Képviselő-testület évente a költségvetésében, a
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásakor állapítja meg. Az intézményi
térítési díj alapja az élelmezés nyersanyag-költségének egy ellátottra jutó napi összege.
(3) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az intézményi térítési díj egy
napra jutó összege, az igénybe vett étkezési napok száma, továbbá jogszabályok alapján
biztosított egyéni kedvezmények figyelembe vételével.
(4) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor értesíti a kötelezettet a személyi térítési
díj összegéről. A személyi étkezési térítési díjat a gyermekétkeztetési intézményekben egy
havi időtartamra előre kell megfizetni.
III. Fejezet
Szociálpolitikai Kerekasztal
6. § (1) Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján létrehozott helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
szavazati joggal rendelkező tagjai:
a) Heves Város Polgármestere,
b) Heves Város Jegyzője,
c) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Szociálpolitikai Bizottságának
elnöke,
d) Hevesi Polgármesteri Hivatal Szervezési és Hatósági Irodájának vezetője,
e) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott intézmény(ek) vezető(i),
f) Heves Városában működő szociális és gyermekjóléti intézmény vezetője vagy
családgondozója
g) Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
h) Hevesi Civil Kerekasztal vezetője.

(2) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal állandó meghívottjai:
a) Hevesi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Csoport vezetője,
b) Hevesi Polgármesteri Hivatal Jogtanácsosa,
c) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerületének vezetője,
d) Heves Városában működő Általános Iskolák igazgatói,
e) Eötvös József Református Gimnázium igazgatója,
f) Máltai Szeretetszolgálat helyi képviselője,
g) Vöröskereszt helyi képviselője,
h) Református Egyház képviselője,
i) Római Katolikus Egyház képviselője.
(3) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy ülést tart. Az ülést a polgármester
hívja össze és vezeti. Az ülések nyilvánosak. Az ülést az önkormányzat éves költségvetése
megállapítása előtt kell megtartani.
(4) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati
formában döntenek. Az ülés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok
több mint fele jelen van. Az érvényes határozathoz a jelenlévők több mint fele egybehangzó
szavazata szükséges.
(5) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a
határozatokat. A határozatokat a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal és a
meghozatal időpontjának megjelölésével kell ellátni az alábbiak szerint:
a) teljes jelölés: Heves Város Szociálpolitikai Kerekasztal megnevezése sorszám/évszám
(határozathozatal időpontja, hó/nap) határozat (pl. Heves Város Szociálpolitikai Kerekasztala
1/2010. (III. 13.) határozata),
b) rövid jelölés: sorszám/évszám (határozathozatal időpontja, hó/nap) HVSZK hat. (pl.
1/2010. (III. 13.) HVSZK hat.).
(6) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal javaslatokat tesz a szolgáltatások és ellátások
lehetséges költséghatékonyabb biztosítására, új szolgáltatásokra, valamint szervezeti és
szolgáltatási együttműködések bevezetésére.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Heves Város
Szociálpolitikai Kerekasztalának létrehozásáról szóló 6/2009. (III. 6.) önkormányzati
rendelete.
Heves, 2014. január 29.

Csáki Zsigmond
polgármester

Szabó Sándor
jegyző

