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MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelete
az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása érdekében a lakóhelyen történő járványügyi megfigyelés alatt álló, valamint a
krónikus beteg személyek ellátásáról
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.

§

A polgármester a lakóhelyen történő járványügyi megfigyelés alatt álló, továbbá a veszélyhelyzet alatt
a tartózkodási helyének el nem hagyását vállaló krónikus beteg, Hódmezővásárhely közigazgatási
területén lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek ellátásáról a Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda, Népjóléti Csoportja és a
Hódmezővásárhely Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ (továbbiakban: HTKT KK.) által
gondoskodik abban az esetben, ha az ellátását hozzátartozója, szomszédja vagy más személy nem tudja
biztosítani.
2. §
(1) Az 1. § szerinti ellátás hétköznapokon napi egyszeri meleg étel, valamint hetente kétszer alapvető
élelmiszerek, hetente, illetve szükség szerint gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, kéthetente
alapvető tisztálkodó és tisztító szerek megvásárlását és házhoz szállítását jelenti.
(2)
Az
igényt
a
0630-977-2036
és
a
06-62-530-186
telefonszámon,
a
segitsegkeres@hodmezovasarhely.hu e-mail címen kell jelezni az alábbi adatok megadásával név,
születési dátum, TAJ szám, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, az ellátás igénylésének
indoka és kezdő dátuma.
(3) Az ellátott az ellátás megkezdésekor köteles az 1. mellékletben szereplő megfelelő nyilatkozat (A,
vagy B) aláírására. A krónikus beteg továbbá köteles házi vagy szakorvosi igazolást is benyújtani.
(4) Az ellátott az élelmiszereket, tisztálkodó és tisztító szereket terméklistából választhatja, a
termékek mennyiségét, valamint a házhoz szállítás napjait egyezteti az ellátást biztosítóval, de nem
határozhatja meg a termékek márkáját, illetve a beszerzés helyét. A kért alapvető élelmiszerek ára
alkalmanként nem haladhatja meg az ötezer forintot.
(5) Az ellátott az ebédet és az élelmiszercsomagot hetente, az áruk ellenértékét azok megrendelésekor,
az ellátást biztosítóval történő egyeztetésekor előre, a helyszínen készpénzben fizeti ki az ellátást
biztosítónak, amelyről bizonylatot kap.
3. §
A fenti ellátások biztosítása során közreműködő személyek fényképes igazolvány felmutatásával
kötelesek igazolni magukat.
4. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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