
 

 

 

Újtikos Községi Önkormányzat 

Képviselő – testületének 

3/2015. (II.26.) Önkormányzati Rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2013. 

(V.02.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

 

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében, a 60. § (4) bekezdésében, 

valamint a 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

      1.§ 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 8/2013.       

(V. 02.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ö.R.) 1.§  helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 „1.§ A szociális szolgáltatások formái:  

(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokat biztosítja: 

  - családsegítés, 

  - étkeztetés, 

  - házi segítségnyújtás. 

(2) Az ellátást igénybe vevők részére az önkormányzat az alap ellátási formák közül  

a) a családsegítést a Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.), 

 

b)  az étkeztetést Újtikos Községi Önkormányzat fenntartásban működő Újtikosi Lurkó-

Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató,  

 

c)  a házi segítségnyújtást Újtikos Községi Önkormányzat fenntartásban működő Újtikos 

Házi Segítségnyújtó Szolgálta útján biztosítja.” 

 

2.§ 

 

Az Ö.R. 20.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„20. § (1) b.) házi segítségnyújtás esetében: 

 ba) 2. melléklet szerinti nyilatkozat  

bb) 3.  melléklet szerinti orvosi igazolás.” 

 

3.§ 

 

Hatályát veszti az Ör. 8.§, 9.§ és 10.§, 14.§, 15.§ és 16.§-a. 

 

4.§ 

 

Az Ö. R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

             5.§ 



 

 

 

Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Újtikos, 2015. február 18. 

 

Takács József                                               Dr. Kiss Imre 

polgármester                                                    jegyző  

 

Rendelet kihirdetve:  

Újtikos, 2015. február 26. 

 

 

Dr. Kiss Imre 

jegyző  

   

1. melléklet az 3/2015. (II.26.) Önkormányzati Rendelethez 

 

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

 

Ellátási forma Intézményi térítési díj 

          szociális étkezés 

 elvitellel, kiszállítással 

 

                    264.-Ft/ellátási nap 

házi segítségnyújtás 

 

               térítésmentes 

családsegítés                térítésmentes 

 

A térítési díjak nettó összeget tartalmaznak. 

Az ellátási nap kizárólag ebéd biztosítását foglalja magában a szociális étkeztetés 

alapszolgáltatás esetében. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


