
Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2021.(III. 8.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
 
Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Sajókaza Község 
Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92. § (1) bekezdés b) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.  és a 8.a pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Sajógalgóc Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének, Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Szuhakálló Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének, Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
hozzájárulásával a következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dédestapolcsány, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókaza, Szuhakálló, 
Vadna települések közigazgatási területére. 
 
2. § (1) A Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális 
Központ Intézményfenntartó Társulás (3720 Sajókaza, Petőfi u 1-3.) a személyes gondoskodás 
keretében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: 
a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) nappali ellátás, 
d) családsegítés, 
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § és 40. §-
ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális alapszolgáltatásokat a Sajókazai Nappali Szociális 
Központ (3720 Sajókaza, Petőfi u. 1-3.) intézmény kereti között biztosítja. 
 
(3) A Sajókazai Nappali Szociális Központ az (1) bekezdésben meghatározott szociális 
alapszolgáltatásokat az alábbi megosztásban látja el a településeken: 
a) Dédestapolcsány közigazgatási területén: házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti 
szolgáltatás; 
b) Sajógalgóc közigazgatási területén: házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás; 
c) Sajóivánka közigazgatási területén: házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás; 
d) Sajókaza közigazgatási területén: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti 
szolgáltatás, nappali ellátás; 
e) Szuhakálló közigazgatási területén: házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás; 
f) Vadna közigazgatási területén: házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. 
 
3. § (1) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás szolgáltatás az intézmény vezetőjénél 
igényelhető. 
 
(2) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás az intézmény család- és gyermekjóléti 
szolgálatának családgondozóinál vehető igénybe. 
 



(3) A személyes gondoskodást nyújtó szolgálatás iránti kérelmekről az intézményvezető dönt. 
 
(4) Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 
A döntésnek tartalmaznia kell: 
a) jogosult-e az adott személy a kért gondoskodásra, 
b) mely időponttól és hol veheti igénybe az ellátást, 
c) a fizetendő térítési díj összegét, 
d) az intézkedése elleni jogorvoslat lehetőségeit. 
 
(5) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül soron kívül ellátást biztosítani annak a 
személynek, akinek a késedelem egészségét, testi épségét veszélyeztetné. 
 
(6) Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor – a család- és gyermekjóléti 
szolgálat kivételével – az ellátást igénybe vevővel, illetőleg törvényes képviselőjével megállapodást 
köt. 
 
(7) A (6) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat, 
továbbá 
a) az adatváltozások bejelentését, személyes adatok kezelését, 
b) a megállapodás módosításának szabályait, 
c) az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait, 
d) a felmondás szabályait, 
e) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. 
 

Ellátási formák 
Étkeztetés 

 
4. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napiegyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, aki megfelelnek az Szt.62. § (1) bekezdésébenmeghatározott 
feltételeknek.  
 
(2) Az Szt.62.§ (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy azt, aki 
     a) a 62. életévét betöltötte, vagy 
     b) egészségi állapota megromlott: 
ba) munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette, 
bb) fogyatékossági támogatásban részesül, 
bc) mozgásában korlátozott, krónikus vagy akkut megbetegedése, fogyatékossága miatt 
         önmaga ellátásáról- részben vagy teljesen- gondoskodni nem tud. 
      c) jövedelemmel nem rendelkező egyedülálló, akinek tartásra köteles és képes  
      hozzátartozója nincs, 
      d) hajléktalansága miatt nem képes a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről más  
      módon gondoskodni. 
 
(3) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetnie. A térítési díjat az Szt.114.§ (2) bekezdése meghatározott 
személyköteles megfizetni.  
 
(4) A szociálisan rászorultak intézményi térítési díját és kedvezményeit a 1. melléklet tartalmazza. 
 
(5) Az étkeztetés 

a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ideértve a helyben fogyasztást vagy étel elvitelét – 
vagy 
b) intézményből az étel házhoz szállításávalbiztosítja. 



 
(6) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell 
rendelkezni. 
 

Házi segítségnyújtás 
 
5. § (1) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 63. §-a az irányadó. 
 
(2) A házi segítségnyújtás alapszolgáltatás térítésmentes. 
 

Nappali ellátás 
6. § A nappali ellátás az Szt. 65/F. § (1) bekezdésében meghatározott személyek részére biztosít 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére. 
 

Családsegítés 
7. § A családsegítésért térítési díjat nem kell fizetni. 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
8. § A gyermekjóléti szolgáltatásért térítési díjat nem kell fizetni. 
 

A szociális alapellátás megszűnése 
 
9. § (1) A szociális alapszolgálatás megszűnik: 
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
b) a jogosult halálával, 
c) határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az Szt. rendelkezései 
alapján az elhelyezés időtartamát meghosszabbítják, 
d) az Szt. szerinti megállapodás felmondásával. 
 
(2) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti: 
a) a jogosult illetőleg törvényes képviselője kérelmezi, 
b) az ellátott a házirendet súlyosan megszegi,  
c) az ellátás nem indokolt. 
 
(3) Az ellátás megszüntetésével kapcsolatos panasz esetén – a megszüntetés kézhezvételétől számított 
8 napon belül - a fenntartóhoz lehet fordulni. 
 

Személyi térítési díj mérséklése, elengedése 
 
10. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékének megállapítására, a fizetésre 
kötelezettek körére, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteire és módjaira 
vonatkozóan az Szt. és a 29/2003.(II. 7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni az ezen 
rendeletben foglaltaknak megfelelően. 
 
(2) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy csökkentését, illetve elengedését kéri, 
ezen rendelet 3. § (4) c) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Sajókaza 
Község Polgármesteréhez fordulhat 
 



(3) Különös méltánylást érdemlő esetekben Sajókaza Község Polgármester csökkentheti a személyi 
térítési díj összegét, amennyiben a kérelmező anyagi, szociális helyzetében, egészségi állapotában 
kedvezőtlen változás állt be. A Polgármester elengedheti a térítési díj megfizetését, amennyiben a 
kérelmezőt ért elemi kár miatt nem tudja létfenntartását biztosítani. 
 
(4) A személyi térítési díjat havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell megfizetni. 
 

Záró rendelkezés 
 
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Sajókaza, 2021. március 8. 
 
 
 
                 Rusznyák István      Török Zsuzsanna 
                  polgármester             jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került. 
 
 
Sajókaza, 2021. március 8. 
    
         Török Zsuzsanna 
               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


