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39/2020.(XL27.) r e n d e l e t e
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszetéről, valamint a személyes

gondoskodást nyúitó szociális és gyermekióléti ellátásokről szőlő 312020. (II. 02.)
önkormányzati rendelet módos itás ár ől

Balassagyarmat Város ÖnkormányzatánakPolgármestere a katasztróíavédelemről és
ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításátóI szőIő 2011,. évi CXXVIII. törvény
46. S (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet
kihirdetésérőI szóIó 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a.) pon$a szerinti feladatkörben, valamintaszociáIisigazgatásról és szociális
ellátásokrőI szőIő 1993. évi III. törvény 92. S (1) bekezdés a.) pontja alapján a
következőket rendeli el:

1.§

A pénzbeli és természetbeni támogatások tendszerérőI, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociáIis és gyermekjóléti ellátásokrőI szóIó 3/2020, (II. 02.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés c.) pontja a
következó francia bekezdéssel egészül ki:
,,- a tanyagondnoki szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó fenntartói szintű feladatok
koordinálása"

2,s

A Rendelet 19. § (1) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:
,, - tany agondnoki szolgáltatás"

3.§

A Rendelet 20. §-ának helyébe az alábbi szöveg lép:
,,20,§

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybeaételére irányuló kérelmeket:

a) szociális étkezés, idősek klubja esetén a Szent Erzsébet Idősek Otthonában
b) a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, oalamint a Család- és Gyermekjóléti Központ

feladatköréhez tartozó ügyben a Család- és Gyermekjóléti Központ uezetőjének,
c) az Sztu, 62, § (1) belcezdés e) pontja alapján biztosított étkeztetés esetén a Magyar

V ör ö sker e s zt N ó gr á d Me gy ei S zera e ze te a e ze tőj ének,
d) tartós bentlakásos intézményekben történő elhelyezés iránti igényt a Szent Erzsébet

l dő sek O tthona u e ze tőj ének,
e) hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a Magyar Vöröskereszt

S zerae zete aezetőj ének.

fl a Rendelet 1-9, § (5) bel<nzdésében felsorolt ellátások tekintetében
Kstérség Szociális Szolgáltatő Központj a aezetőj ének,
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g.) tanyagondnoki szolgáItatás esetén a tanyagondnoknak
kell benyújtani az erre a célra rendszeresített nyomtatványon."

4.§
A Rendelet az alábbi29/ A. §-sal egészül ki:

,,29/A. §
T any ago n dnoki s zol g áIt atá s

(1) Az önlarmányzat a Balassagyarmat közigazgatási területéluz tartoző - külön rendeletben
meghatórozott - éIetvitelszerűen lalatt külterületekre, elh)lönült településrészekre, egyéb

belterületekre kiterjedő illetél<ességgel, az ott éIók mindennapi életaitelének tátnogatása

érdekében, az Szftl. 60. §-a szeinti tanyagondnoki szolgáltatást szeruez.

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás aílja, a meghatározott illetél<ességi teillet uároskizponttóI
aalő fizikai tauolságából, illettle intézményhiányából, a közösségi közleledés nehézségeibő
adódo hátrányok enyhítése, aalamint az alapaető szükségletek kielé§tését célzó

szolgáItatásokhoz aaló egyenlő hozzáférés előse §tése,
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás a szeméIyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények

szakmai feladatairól és műlerjdesükfelűteleirő szóló 1/2000, Q. 7.) SzCsM rendelet 39. §-a
alapján szállítás, megJ<eresés és közösségi fejlesztés snlgáItatási elemel<et biztosít. Az egyes

szolgáItatási elemekhez tartozó lankrét feladatokat az önkormőnyzat a tanyagondnoki
szolgólatról szóIó kilön rendeleűben és a szolgáltatás szakmai programjában határozza
me8,

(4) A tanyagondnoki szolgáItatás az ügyféI, illetae töraényes kepaiselője kérelmére induló,
téútésmentesen nyújtott ellátás. A szolgáltatás igényaételéhez szükséges lúrelmet
személyesen a tanyagondnoknáI aagy a szolgáltatói nyilaántartásba bejegyzett
elérhetőségel<en kell bejelenteni, Az Szfu. 94/C. § (2) belrezdese szeint a szolgáItatás
igénybeaételéhez az igénylőuel nem kell írásbeli megállapodást kjtni.

@) Á tányagondnok teőékenységét a polgármester ioordindlja, Éaes működésérű naptái
éaente e w szer beszámol a Képaiselő-testületnek,

(6)

5.§

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

polgármester

kihirdetve:
Balassagyarmat, 2020. november hő 27 . napján


