
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (II.13.) ÖT. sz. rendelete a 
szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló módosított 13/2008. (IV. 

25.) ÖT. sz. rendeletének módosítására 
 
 

1. § 
 
A rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbi b) ponttal egészül ki: 
 
„ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona).” 
 
 

2. § 
 
A rendelet az alábbi 10/A. §-al egészül ki: 
 

„Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona) 
 
(1) Az idősek otthonába az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes 
személyek napi legalább háromszori étkezéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való 
ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, 
valamint lakhatásáról kell gondoskodni. 
(2) Az idősek otthonába a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres 
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
személy látható el, továbbá a 18. életévét betöltött, betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról 
gondoskodni nem képes személy, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben 
nem biztosítható. 
(3) Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető kezdeményezi az ellátást igénylő 
gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértői szervnél, amelynek szakvéleménye kötelező 
erejű. 
(4) Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei az 
ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás az intézményvezető döntése alapján 
határozott időre, de legfeljebb 3 hónapra – a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül – biztosítható. 
(5) Az ellátást igénylővel az ellátás igénylésekor legalább 1 éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére 
és fogyatékos közeli hozzátartozója is felvehető a gondozási szükséglet hiányában. 
(6) Az idősotthoni ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 
kérelmére, indítványára történik a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletnek megfelelően, a kérelmet az 
intézményvezetőhöz kell benyújtani. 
(7) Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők 
elhelyezéséről. A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletnek megfelelően előgondozást kell végezni. 
(8) Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg az 
idősotthoni ellátásnál. 
(9) A személyi térítési díj megállapítás az Szt. 117.§ alapján történik. Az ellátott havi jövedelméről a 
jegyző állít ki jövedelemigazolást, előzőleg megvizsgálja az igénylő vagyoni helyzetét. Az intézmény 
vezetője a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg kérelmezi a 
jövedelemvizsgálatot.” 
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3.§ 

 
A rendelet 11.§ (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
„…és az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába…” 
 

4.§ 
 
(1) A rendelet 12.§ (1) bekezdés c) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:  
 
„…és idősotthoni” 
 
(2) A rendelet 12.§ (3) bekezdésében az „ellátás” szövegrész helyébe az „ellátások” szövegrész lép. 
 

5.§ 
 
A rendelet 13.§ (1) bekezdésében az „ellátás” szövegrész helyébe az „ellátások” szövegrész lép. 

6.§ 
 
A rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:  
 
„…és ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonában…”  
 

7.§ 
 
(1) A rendelet 15.§ (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
„…és az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona…” 
 
(2) A rendelet 15.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei az ellátás 
halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, és az ellátást az intézményvezető határozott időre, de 
legfeljebb 3 hónapra – a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül – biztosítja, a jogosulttal kötött 
megállapodást ebben az esetben határozott időtartamra kell megkötni, és egyidejűleg kezdeményezni 
kell a gondozási szükséglet vizsgálatát.” 
 

8.§ 
 
E rendelet 2009. március 1. napjával lép hatályba.  
 
Nagykőrös, 2009. február 13. 
 
 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
 polgármester jegyző   
 
Kivonat hiteléül: 


