BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 10/2013.(IV.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv. )32.§ (3) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 18.§ (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról és
gyermekvédelmi támogatásokról szóló 10/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Rendelet 33 §-a helyébe az alábbi 33 § lép:

„33. §

/1/

Étkeztetés igénybevételére jogosultak azok a szociálisan rászorult személyek, akik önmaguk, illetve
eltartottjaik részére a napi legalább egyszeri meleg étkezést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.

/2/

Az (1) bekezdés tekintetében szociális rászorultság tekintetében rászorultnak minősül az a személy aki:
62. életévét betöltötte
egészségügyi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt önmaga
vagy eltartottja(i) részére nem képes a napi legalább egyszeri meleg étkezést tartósan vagy átmeneti
jelleggel biztosítani. Az egészségi állapotról, fogyatékosságról, pszichiátriai betegség illetve
szenvedélybetegség fennállásáról háziorvosi illetve szakorvosi igazolás szükséges.

/3/

Az étkeztetésért – a népkonyha szolgáltatás kivételével - térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet tartalmazza, azzal, hogy a személyi térítési díj
meghatározásakor magasabb szintű jogszabályban rögzített feltételeket is alkalmazni kell.

/4/

Az étkeztetés igénybevételének lehetőségei:
a.) a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról,
b.) az intézmény gondoskodik az étel házhozszállításáról.

/5/

Megszűnik az étkeztetéshez való jogosultság:
a.) ha arról a gondozott lemond,
b.) ha a jogosultról az arra köteles vagy más személy gondoskodik,
c.) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn,
d.) a jogosult halálával,
e.) ha a jogosult személyi térítési díj fizetési kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget.

/6/

Az étkeztetés, mint szociális alapellátási forma, a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetés Társulás
keretében kerül biztosításra annak, aki arra kora, egészségügyi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai
betegsége, szenvedélybetegsége okán jogosult. Az étkeztetés – népkonyha -, mint szociális alapellátási
forma, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezetével kötött ellátási szerződés alapján
kerül biztosításra azok számára, akik arra, hajléktalanságuk okán jogosultak.”
2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2013. július hó 01. napján.
/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

