Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete
51/2008. (X. 31.) rendelete
az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő
személyes gondoskodást biztosító ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági
szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és
érvényesítésének garanciáit.
(2) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat, valamint annak szervei, továbbá a
településen működő oktatási, egészségügyi, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, munkaügyi szervezetek
kötelesek egymással együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák
megoldását kezdeményezni a feladatellátásra szakosodott szervezetnél. Az önkormányzati
intézmények kötelesek együttműködést kezdeményezni a gondoskodást igénylő problémák esetekben
a civil szervezetekkel.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Baja város közigazgatási területén:
a) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
e) az Szt. 6.§-ában meghatározott hajléktalan személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7.§-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a
Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira.
(3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar
Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát
a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(4) A rendelet hatálya a családsegítés személyes gondoskodást nyújtó ellátás tekintetében a Bajai
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása, illetve
a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyében szereplő
települések közigazgatási területére is kiterjed. 1
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Megállapította a 12/2011.(III. 25.) rendelet 1. §. Hatályos: 2011. április 1-től.
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3. §
A szociális feladat- és hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzata rögzíti.
Baja Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások formái
4. §
(1)

Baja Város Önkormányzata a családsegítés szociális alapszolgáltatást a Bajai Kistérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében annak intézménye, a Bajai Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) útján biztosítja.2

(2)

Baja Város Önkormányzata az alábbi szociális alapszolgáltatásokat, valamint szakosított ellátásokat a
Bajai Többcélú Kistérségi Társulásnak, valamint a Baja Város Önkormányzatának a Magyarországi
Református Egyházzal kötött ellátási szerződései alapján a Cédrus Református Egyesített Szociális
Intézményen keresztül biztosítja:3
Szociális
a)
b)
c)
d)
e)
f)

alapszolgáltatások:
étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
közösségi pszichiátria
támogató szolgáltatás
nappali ellátások
1) időskorúak nappali intézménye
2) fogyatékosok nappali intézménye
3) nappali melegedő.

Szakosított ellátások:
A/ ápolást gondozást nyújtó intézmények
a) időskorúak otthona
b) pszichiátriai betegek otthona
B/ átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
a) hajléktalanok átmeneti szállása.
A családsegítés szociális alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelkezések
5. §
(1) A családsegítés feladata a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve
krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének meg-őrzése, az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetése.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális alapszolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
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Szociálpolitikai kerekasztal
6. §.
(1) A Képviselő-testület Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre különösen a szolgáltatás-tervezési
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos
figyelemmel kísérésére, és a szociálpolitikai tárgyú koncepciók véleményezése.
(2)
2
3
4
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A Szociálpolitikai Kerekasztal tagja

Módosította a 12/2011.(III. 25.) rendelet 2. §. Hatályos: 2011. április 1-től.
Módosította a 12/2011.(III. 25.) rendelet 3. §. Hatályos: 2011. április 1-től.
Módosította a 12/2011.(III. 25.) rendelet 4. §. Hatályos: 2011. április 1-től.
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a) a képviselő-testület egyházi, civil, szociális és karitatív ügyek tanácsnoka,
b) a képviselő-testület szociális feladatokat ellátó bizottságának valamennyi képviselő és nem
képviselő tagja,
c) a képviselő-testület köznevelési és ifjúsági feladatokat ellátó bizottsága által delegált bizottsági
tag, ilyen delegált tag hiányában a köznevelési és ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottság elnöke,
d) a polgármester vagy az általa erre kijelölt alpolgármester,
e) a polgármesteri hivatalnak a jegyző által erre kijelölt, vezető állású köztisztviselője,
f) a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője,
g) a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,
h) a Bajai Egyesített Bölcsődék vezetője,
i) a Bajai Óvodaigazgatóság vezetője,
j) a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bajai Tagintézménye tagintézmény igazgatója,
k) a Bajai Cigány Önkormányzat elnöke,
l) a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének helyi vezetője és a szervezet, valamint az Idősügyi
Tanács által delegált egy-egy tag,
m) a Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke által írásban meghívott szervezet képviselője vagy egyéb,
az elnök által írásban meghívott személy, a meghívóval érintett ülés tekintetében.
(3)
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A Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke a képviselő-testület egyházi, civil, szociális és karitatív ügyek
tanácsnoka, a titkári teendőket a (2) bekezdés b) pontban meghatározott bizottság elnöke látja el.
A polgármesteri hivatal a Szociálpolitikai Kerekasztal működéséhez szükség szerint ügyvitelitechnikai segítséget nyújt.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább kétszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze.
(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal ügyrendjét maga alakítja ki.
(6)
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A Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységéről a Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke a tárgyévet
követő március hónap 31. napjáig beszámol a képviselő-testületnek.
Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2006. (V. 30.) rendelete, valamint az azt
módosító 7/2007.(III.5.) rendelet, 10/2008.(II.29.) rendelet, 34/2008.(VIII.29.) rendelet hatályát
veszti.

B a j a, 2008. október 30.

dr. Révfy Zoltán
polgármester

dr. Sas Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet 2008. október 31. napján kihirdetésre került.
dr. Sas Gábor
jegyző
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Újraszabályozta a 26/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. december 20-tól.
Újraszabályozta a 26/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. december 20-tól.
Újraszabályozta a 26/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. december 20-tól.
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