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Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 
20/2004./V.27./ rendelete 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. 
 
Lakitelek Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: a szociális törvény) 92. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a Gondozási Központban nyújtott személyes gondoskodásról a következő rendeletet 
alkotja:  
 

1. § 
 

(1) Lakitelek Nagyközség Önkormányzata a Gondozási Központ szervezetén belül 
gondoskodik 

- az étkeztetés, 
- a házi segítségnyújtás, 
- az idősek klubja és  
- az idősek otthona személyes gondoskodási ellátásairól. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti gondoskodási formák ellátási területe Lakitelek közigazgatási 
területe. 
(3) 1 Az étkeztetés vonatkozásában szociálisan rászorult az alább felsorolt feltételek 
bármelyikének megfelelő személy, jövedelemre tekintet nélkül:  

- 70 év feletti, 
- rokkantsági nyugdíjban részesül, 
- rokkantsága alapján rendszeres szociális segélyben részesül, 
- pszichiátriai beteg, 
- szenvedélybeteg, 
- fogyatékossági támogatásban részesül, 
- hajléktalan. 

 
2. § 

 
(1) A Gondozási Központ tevékenységi körében működtetett bármely gondozási formába 
történő felvételre irányuló kérelmet a kérelmező Lakitelek Polgármesteréhez, vagy az 
intézmény vezetőjéhez nyújthatja be. A Polgármester a kérelmeket haladéktalanul továbbítja 
az intézmény vezetőjéhez. 
(2) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősek klubja ellátásainak igénybe vételére 
irányuló kérelmekről az intézmény vezetője dönt. 
(3) Az idősek otthonába történő elhelyezés iránti kérelmet és a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szerinti előgondozási 
adatlapot az intézmény vezetője 30 napon belül a Szociális Bizottság elé terjeszti. Az 
előterjesztés összeállításához a Polgármesteri Hivatal segítséget nyújt. 
(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell: 
 

a. a felvételre irányuló kérelem másolatát, 
b. az intézményvezető által készített előgondozási adatlapot, 
c. az előterjesztésben megjelölt személy rendszeres jövedelméről történő 

kimutatást, mellékelve a szükséges bizonylatok másolatát és a nem 
bizonylatolható jövedelemről szóló nyilatkozatot. 

                                                 
1 Módosította a 17/2008. (VII. 30.) rendelet. Hatályos 2008. július 30-tól. 
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d. Igazolást a tartásra kötelezhetők köréről, és jövedelmi viszonyairól, 
e. Igazolást vagy nyilatkozatot a kérelmező /javasolt személy/ 

készpénzvagyonáról, valamint ingatlanvagyonáról. 
f. orvosi igazolást az egészségügyi alkalmasságról, 
g. A kérelem elbírálásával kapcsolatos javaslatot, beleértve a térítési díjat is. 

 
(5) A kérelemről az önkormányzat Szociális Bizottsága dönt.  
(6) Az Idősek otthonába való felvételre irányuló kérelem elbírálása önkormányzati hatósági 
ügy, az eljárásra az államigazgatási eléjárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 
szabályait kell alkalmazni.  
 

3. § 
 
 
Azonos feltételek esetén az elbírálásnál előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki az idősek 
otthona fenntartásához anyagi hozzájárulást teljesít, illetve nagyobb mértékű hozzájárulást 
teljesít,  
 

4. § 
 
Az intézményvezető külön eljárás nélkül intézményi ellátásban részesíti a kérelmezőt ha az 
igénybe vevő 

a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról 
gondoskodna, és állapota, körülménye alapján valószínűsíthető, hogy ellátatlansága esetén 
élete, testi épsége közvetlen veszélynek van kitéve, amely feltételezést a  háziorvos, 
kezelőorvos szakvéleménye alátámasztja. 

b) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul 
megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. 
 

5. §2 
Érdek-képviseleti fórum 

 
(1) Az érdek-képviseleti fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, 
érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv.  
Működési helyszíne: Gondozási Központ Lakitelek Béke u. 20. 
Tagjait a fenntartó által összehívott lakógyűlés keretében kell megválasztani. A lakógyűlésre meghívót 
kapnak az intézményi ellátásban részesülők, a gondnokaik, az ellátottakkal kapcsolatot tartó 
hozzátartozójuk, az intézmény dolgozói és a fenntartó képviselője. 
 
Az érdek-képviseleti fórum tagjai:  
 

a) választás alapján az intézményi ellátást igénybe vevők közül kettő fő, 
b) választás alapján az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő, 
c) választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő 
d) kijelölés alapján az intézmény fenntartójának képviseletében egy fő. 

 
(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban megjelölt képviselők megválasztásához az intézményben 
ellátásban részesítettek több mint felének részvétele, és a jelenlévők több mint felének szavazata 
szükséges. 
 

                                                 
2 Beiktatta a 24/2006. (XI. 16.) rendelet Hatályos 2006. november 16-tól. 
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(3) Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt képviselő megválasztásához az intézmény dolgozói több 
mint felének részvétele, és a jelenlévők több mint felének szavazata szükséges. 
 
(4) Az érdekképviseleti fórum önkormányzatot képviselő tagját a polgármester jelöli ki. 
 
(5) Amennyiben a választás során a jelentkezők nem kapják meg a megválasztáshoz szükséges 
többséget, a szavazást meg kell ismételni. A megismételt választás során többséget elért jelölt kap 
mandátumot. 
 
(6) Az érdek-képviseleti fórumban való tagság megszűnik: 
 a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
 b) az intézményi jogviszony megszűnésével, 
 c) az intézményi foglalkoztatási jogviszony megszűnésével, 
 d) lemondással, 
 e) visszahívással. 
 
(7) A visszahívásra a választás eljárási szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 
(8) Az érdek-képviseleti fórumban való tagság megszűnése esetén 30 napon belül gondoskodni kell az 
új tag megválasztásáról. 
 
(9) Az érdek-képviseleti fórum tagjai maguk közül elnököt és elnökhelyettest választanak.  
A fórumot az elnök hívja össze olyan időpontban, hogy a panasztevőt a panasz benyújtásától számított 
15 napon belül értesíteni lehessen a panasz kivizsgálásának eredményéről. 
 
(10) Az érdek-képviseleti fórum akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A 
határozathozatalhoz a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 
 
(11) A panasztevő a polgármesterhez fordulhat jogorvoslatért, ha az érdekképviseleti fórum 
 a) határidőben nem intézkedik, 
 b) intézkedésével nem ért egyet. 
 
(12) A jogorvoslati határidő a (11) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a határidő elteltétől számított, 
a (11) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az intézkedés közlésétől számított 8 nap. 
 
(13) Az érdek-képviseleti fórum tagjainak névsorát az intézményben mindenki számára könnyen 
hozzáférhető helyen ki kell függeszteni. 

 
6. §3 

 
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/1993./VI.27./ számú önkormányzati 
rendelet és az azt módosító 12/1998./VII.08./ számú önkormányzati rendelet, 5/2000./III.14./ 
számú önkormányzati rendelet hatályát veszíti. 
 
 
  
          Varga Sándor sk.                                                   Orbán Csaba sk 
            polgármester                                                          jegyző 

 
3 Számozását módosította a 24/2006. (XI. 16.) rendelet Hatályos 2006. november 16-tól. 


