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10/2015. 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. február 26. napján tartandó ülésére  

 
 
Tárgy:   A személyes gondoskodást nyújtó  szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról  szóló önkormányzati rendelet véleményezése  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

(továbbiakban: Njtv.)  81. § (1) bekezdése értelmében az e törvény által meghatározott 

nemzetiségi jogok, különösen a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és 

kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás 

kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érintő helyi önkormányzati  

rendeletet (határozatot) a képviselő-testület csak az e lakosságot képviselő települési 

nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkothatja meg. 

 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete indítványozza 2015. február 27. napján 

tartott ülésén a fenti tárgyban önkormányzati rendelet alkotását, melyhez a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § - 19. § alapján a jogszabály előkészítője a helyi 

nemzetiségi önkormányzat számára egyetértési jogot biztosít a feladatkörét érintő jogszabály 

tervezetének véleményezésére. A rendelet- tervezetet, az indokolást és hatásvizsgálatot az 

előterjesztés 1 melléklete tartalmazza.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Indítványozom az előterjesztésben, a mellékletben és a határozati javaslatban foglaltak 
véleményezését, az abban foglaltak elfogadását és az alábbi határozat meghozatalát. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. február 23. 
 
      Tisztelettel: 
 

 
 

           Kató Pálné  
            jegyző 

 
 

mailto:jegyzo@csanytelek.hu


 
…./2015. (II. 26.) Rökt határozat 
 
Tárgy:    A személyes gondoskodást nyújtó  szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról  szóló önkormányzati rendelet 
 

H a t á r o z a t i    javaslat 
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 

nyújtó  szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  szóló önkormányzati 

rendeletben foglaltakkal egyetért a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § 

(1) bekezdésében számára biztosított jogkörében eljárva.  

 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Forgó Henrik  Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 
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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről,  

fizetendő térítési díjakról  szóló önkormányzati rendelet előterjesztéséhez 
 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a rendelet-tervezet bevezetésével járó várható hatások 
következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi: a helyi közösségen belül, az idősekről való szakszerű, esélyegyenlőséget kulturált 

környezetben biztosító, a hatályos jogszabályoknak eleget tevően teremt lehetőséget 
a szociálisan rászorultak számára a központi jogszabályon (Szt.) alapuló szociális 
alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás, továbbá szakosított ellátás (bentlakásos ápolást- 
gondozást nyújtó idősek otthonában) térítésmentes és térítési díj ellenében való 
igénybevételére. 

   
Gazdasági:  a  település  lakosságára   e   rendelet   gazdasági hatást  is kifejt, hiszen az idősek 

otthonában élő ellátottakról való gondoskodásból a településen vállalkozást 
működtetők is kiveszik részüket azzal, hogy alkalmanként illő módon nyújtanak 
támogatást (pénzbeli és természetbeni) a szociális intézmény működtetése 
biztonságát fokozva.  

 
Költségvetési:  a szociális intézmények működéséhez a központi költségvetésből feladat 

finanszírozás címén megállapított és folyósított összeg kiegészítéseként jelenik meg 
ezen rendeletben az egy ellátott által igénybe vett szolgáltatás után megállapított 
intézményi térítési díj összege, amely az intézmény adott évi költségvetésének saját 
bevétele. Az intézmények irányítói, fenntartói jogát gyakorló Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás által finanszírozandó szociális intézmények működési 
feltételeinek biztosításához a települési önkormányzatok költségvetéseikből, - 
szükség esetén - átadott pénzeszköz formájában, pénzügyi támogatást nyújtanak. 

 
Környezeti:  a rendelet környezeti hatást nem fejt ki.  
 
Egészségi:  a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások nyújtásának módja az 

egészséges életmód biztosításával, mind az étkeztetés, mind a házi segítségnyújtás, 
nappali ellátás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében kedvező változás 
érzékelhető a szolgáltatást igénybe vevők  életkorának,  egészségi (fizikai, szellemi) 
állapotának megfelelő ellátások biztosítása során.  Ehhez hozzájárul a rendszeres 
orvosi felügyelet, az ellátottak gyógyszereinek figyelemmel kísérése, szakrendelésen 
kíséret biztosítása, a szakszerű ápolás megoldása. 

 
 

http://www.csanytelek.hu/


 
Adminisztratív: az intézményen belül, új telephely működtetése, a két települési önkormányzat 

közigazgatási területéről bejövő több alapszolgáltatás,  az intézményben munkateher 
növekedéssel jár, melyet humánerőforrás átcsoportosítással, munkaszervezési 
eszközök és technikai fejlesztéssel old meg a szociális intézmény, megfelelő 
munkafeltételek mellett. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti szociális feladat, a Jat.-ban a 
helyi jogalkotásra felhatalmazott (tehát kötelezett) számára a származékos felhatalmazás  
teljesítése, az Szt. önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó felhatalmazásának 
előírása betartása, a jogbiztonság elvének tiszteletben tartása annak érvényesítése 
által, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati rendelet 
alkotásának teljesítése. 

 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  jogi következménye a mulasztásban megnyilvánuló 

jogsértés, ami azzal jár, hogy az önkormányzat törvényességi felügyeletére jogosított Kormányhivatal 
illetékes főosztálya törvényességi felügyeleti intézkedést tesz, melynek elfogadásával kényszeríti ki a 
helyi jogalkotó kötelezettségének teljesítését. Amennyiben nem fogadja el a képviselő-testület a 
törvényességi intézkedésben foglaltakat, úgy az abban rögzítettek végrehajtása kikényszeríthető, pl. 
akként (a károk elkerülése érdekében), hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
nevében eljárni jogosult, az önkormányzat képviselő-testülete helyett, általa 
megalkotható jogszabály szerint, a jogalkotót és annak végrehajtó szervét a további 
feladatok ellátására kötelezi.  A Jat. szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt is 
szóba jöhet az esetleges bírósági eljárás lefolytatása, vagy törvényességi felügyeleti 
intézkedés keretében pénzbírság kiszabása, fegyelmi eljárás lefolytatása a Mötv. 
szabályai szerint. A helyi jogalkotás elmaradása jogbizonytalanságot eredményezhet, 
amely a jogbiztonság követelményével szembe megy. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglévő 

feltételekhez képest a többletfeladat ellátása, telephely működtetése intézményi 
foglalkoztatottak létszámának emelkedésével párosul, mellyel Felgyő és Tömörkény 
Községek önkormányzatai szociális alapszolgáltatási feladatai helyi szociális 
intézménybe való integrálása továbbra is zökkenőmentesen biztosított.  

 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. február 17. 
 
 
 
   Tisztelettel: 
 
        Kató Pálné 

  jegyző 
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Á l t a l á n o s I n d o k o l á s 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása értelmében (a Jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése felhatalmazó rendelkezését alkalmazva) székhely településként 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete vált jogosulttá 2013. július 01. napjától a tárgyi 
önkormányzati rendelet alkotására.  
 

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 
a Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad (az Alaptörvény 32. 
cikke (1) bekezdése a) pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a) 
önkormányzati rendelet megalkotására, származékos jogalkotói hatáskör feltüntetését az önkormányzat feladatkörét 
meghatározó szabályokat az (Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontja, az Szt. 60. § (3)-(4) bekezdése, 62. § (2) 
bekezdése, 115. § (3) bekezdése és a vonatkozó Kormányrendeletekben foglalt) feladatkörében eljárva, Felgyő 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárulását, továbbá az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság által az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatéról szóló 9/2014. (XI. 
28.) önkormányzati rendelete 23. és 24. §-ában feljogosított véleményének kikérését, valamint a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. §-a szerint a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetértési joga  gyakorlását foglalja magába. 
 

1. § 
 

E rendelet hatályát az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Tagjaira Csanytelek Község Önkormányzata 
közigazgatási területén kívül, Felgyő és Tömörkény Községek Önkormányzata közigazgatási területére terjeszti 
ki a jogalkotásról szóló törvény felhatalmazása szerint eljárva. 
 

2. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáinak szabályozását tartalmazza. 
 

3. § 
 

A szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás igénybevételének rendjét, a kérelem benyújtásának helyét nevesíti. 
 
 
 

4. § 
 

 
 



 
 
 
Az intézményvezetők által alkalmazható, az ellátást igénylő személyek soron kívüli elhelyezéseinek szabályait foglalja 
magába. 
 

5. §   
 

A szociálisan rászoruló személyek definícióját tartalmazza 6 pontban felsorolva, életkor, egészségi állapot, 
hajléktalanság, hátrányos munkaerő-piaci helyzetre tekintettel. Az ellátás megszüntetése szabályain túl a 
szociálisan nem rászorult személyek térítési díjfizetési kötelezettségét szabályozva. 
 

6. § 
 

A házi segítségnyújtás megszüntetésének eljárási szabályait rögzíti. 
 

7. § 
 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörét részletezi 9 pontban. 
 

8. § 
 

Nappali ellátást igénybe vevőkre vonatkozóan szabályozza azok körét, akik nem vehetik igénybe ezt a 
szolgáltatást, valamint rögzíti az ellátás megszüntetése  szabályait. 
 

9. § 
 

Ápolást- gondozást nyújtó intézmények idősek otthona ellátása igénybe vételének helyét rögzíti és az ellátás 
megtagadásának okait. 

Az Szt. 117/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy 2015. január 01. napjától a tartós bentlakásos intézmény 
esetén – a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon 
kivételével – a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell 
fizetni. 
Tekintettel a szociális intézmények ellátási érdekére, a várakozók számára és az ismert jövedelmi 
viszonyokra, a belépési hozzájárulás bevezetése  - az elvégzett modellezés alapján – vélhetően nem hozná meg az 
intézmények költségvetésében elvárt összeget, viszont a szociálisan rászorulók hátrányos helyzetbe kerülhetnének a jobb 
anyagi körülmények között élőkkel szemben, ami nem felel meg az esélyegyenlőség elvének.   
A fentiekre tekintettel a tartós bentlakásos szociális intézményekben olyan férőhelyek kijelölésétől 
eltekint az intézmények fenntartója, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni.    
 

10. § 
 

A szociális szakosított ellátások után fizetendő intézményi térítési díjak összegének mellékletbe sorolását írja elő, 
valamint a személyi térítési díjak elengedésének, mérséklésének szabályait. Ezen szakasz utal a szociálisan nem 
rászorultak térítési díj fizetési kötelezettségére és a befizetések rendjére. 
 

11. § 
 

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése 
időpontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy annak tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel az 
érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével 
biztosított volt, iránta érdeklődés nem mutatkozott, így ezért a javasolt időpontja: 2015. április 1. napja. A 
rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és a hivatalban 
megtekinthető, a település lakossága a havonta megjelenő helyi lapban, a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői 
tájékoztatást a rendelet hatályba lépéséről. A záró rendelkezések között kapott helyet a tárgyi rendelet hatályon 



kívül helyezése, továbbá a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, amely a rendelet kihirdetése 
időpontját az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban meghatározott formátumban tartalmazza. 
 

1. melléklet 
 

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatásai igénybe vétele után fizetendő intézményi térítési díj 
összegét tartalmazza. 
 

2. melléklet 
 

A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szolgáltatásai igénybe vétele után fizetendő intézményi térítési 
díj összegét tartalmazza. 

 
 

3. melléklet 
 

A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon étkezési térítési díjakból adott kedvezményeit tartalmazza. 
 

 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. február 17. 
  
 
       
          
          Kató Pálné 
               jegyző 
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Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
 

…/…. . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezete  

 
 
 
 
 
 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ  
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, 

VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

../…. . (.. . .. .) önkormányzati rendelet-tervezete 
 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 
 a fizetendő térítési díjakról  

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában kapott származékos jogalkotási felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) 
bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 115. § (3) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében, 5. § (3)  
bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20. § (2) bekezdés a) 
pontjában, 39. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § 
(1a) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva, Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatába foglalt hozzájárulásával, az Ügyrendi Bizottság, a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság  az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés b) pontjában  
és 24. § (2) bekezdés e) pontja szerinti véleményének kikérésével, továbbá a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértési joga gyakorlását biztosító, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 81. §-a szerint eljárva, a következőket rendeli el: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. E rendelet hatálya 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya az alábbi szociális  
a) alapszolgáltatás:  

aa)     étkeztetés, 
ab)    házi segítségnyújtás, 
ac)    nappali ellátás,   
ad)     családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (az aa)-ad) pont a  továbbiakban együtt: alapszolgáltatás) 
Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területére, 

b) a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásként ápolást, gondozást nyújtó intézmények, idősek otthona: 
ba)     a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egész Csongrád Megye közigazgatási területére, és 
bb)  a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon általi ellátás Csongrád és Bács-Kiskun megye   

közigazgatási  területére (a ba)-bb) pont a  továbbiakban együtt: szakosított ellátás)  
igénybevételére terjed ki.  

 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái  

 
2. §  

 
(1) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által az Alapító Okiratában, továbbá működési engedélyeiben 

meghatározott ellátási területén és engedélyezett létszáma szerint  az alábbi  személyes gondoskodást nyújtó 
ellátási formák biztosítására kötelezett: 
a) az intézmény telephelyén (Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz.) nyújtott szociális alapszolgáltatások: 

aa)      étkeztetés, 



ab)     házi segítségnyújtás, 
ac)      családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, 
ad)      nappali ellátás keretében  időskorúak nappali ellátása; 

b) az intézmény székhelyén (Csanytelek, Kossuth u. 39. sz.)  nyújtott szakosított ellátás:  
  ba)         idősek otthonában végzett ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás. 
(2) Az (1) bekezdés aa)-ac) pontjában írt alapszolgáltatások feladatát Felgyő Község Önkormányzata és  

az ac) pontban írt alapszolgáltatást pedig Tömörkény Község Önkormányzata beintegrálta a Remény 
Szociális Alapszolgáltatási Központ telephelyére akként, hogy az étkeztetés és házi segítségnyújtás 
alapszolgáltatása igénybevételére  Felgyő községben a Széchenyi u. 2. sz. és Tömörkény községben az 
Ifjúsági u. 8. sz. alatt lévő helyiség, annak  nyitva tartási ideje alatt az ellátást igénybe vevők számára 
rendelkezésre áll.              

(3) A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által az Alapító Okiratában, továbbá működési 
engedélyeiben meghatározott ellátási területén és engedélyezett létszáma szerint  az alábbi személyes gondoskodást 
nyújtó ellátási formák nyújtására kötelezett: 
a)   az intézmény telephelyein  nyújtott szociális alapszolgáltatások: 

  aa)       étkeztetés az intézmény telephelyén  (Tömörkény, Petőfi u. 9/a. sz.), 
  ab)       házi segítségnyújtás az intézmény telephelyén  (Tömörkény, Szabadság tér 1.), 
  ac)       időskorúak nappali ellátása az  intézmény telephelyén (Tömörkény, Szabadság tér 1.), 

b)   az intézmény székhelyén (Tömörkény, Ifjúság u. 8.) nyújtott  szakosított ellátás:  
  ba)       idősek otthonában végzett ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás. 
 
 

3.  A szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás igénybe vételének rendje 
 
3. §  

 
Az 1. § a) pontjában rögzített alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem 
a) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál (Csanytelek, Kossuth u. 39. sz.) és 

telephelyén:  Csanytelek, Baross Gábor u. 2.sz.) alatt, 
b) a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnál (Tömörkény, Ifjúság u. 8. sz.) és 

telephelyein:  Tömörkény, Szabadság tér 1.sz.  és Tömörkény Petőfi u. 9. sz.)  
alatt, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint 
terjeszthető elő. 

 
4. Soron kívüli elhelyezés szabályai 

 
4. § 

 
A szakosított ellátást nyújtó intézmény vezetője az ellátást igénylő személy soron kívüli elhelyezéséről akkor is 
gondoskodhat, ha: 
a)   az igénylő gondozását egészségügyi intézmény tovább nem biztosítja, 
b)   az igénylő ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni, 
c) az igénylő tartósan önmaga ápolásáról nem képes gondoskodni és nincs ápolását, gondozását vállaló 

hozzátartozója    vagy más személy. 
 

5. Szociális étkeztetés 
 

5. § 
 

(1)  A szociális étkeztetés igénybe vételekor szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki: 
a)      a 65. életévét betöltötte, 
b)   mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga 

ellátásáról (részben, vagy teljesen) nem tud gondoskodni, 
c) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján 

fogyatékossági támogatásban részesül, 



d) szakorvosi  ellátást  nyújtó  fekvőbeteg  gyógyintézeti  kezelést  nem igényel,  önmaga  
ellátására részben   képes, 

e)    bejelentett lakóhellyel nem rendelkező hajléktalan, 
f)    hátrányos munkaerő-piaci helyzete miatt aktív korúak ellátásában részesül. 

(2) Az intézmény vezetője azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátás 
megszüntetését kezdeményezheti, ha az ellátott: 
a)    az étkeztetési hely házirendjét megsérti, agresszív magatartást tanúsít, 
b)    az ellátás ideje alatt a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. 

(3) A szociális étkeztetés igénybe vétele után fizetendő rendelet 1. melléklete szerinti intézményi térítési 
díj összege az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 

 
6. Házi segítségnyújtás 

 
6. § 

 
(1) A házi segítségnyújtást a gondozó az intézményvezető engedélyével megtagadhatja, ismételt esetben pedig az 

ellátás megszüntetését kezdeményezheti, ha a házi segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót 
munkájában szándékosan akadályozza (pl. a gondozott a gondozót a lakásába nem engedi be, a 
gondozó testi épségét, biztonságát veszélyezteti). 

(2) A házi segítségnyújtás megtagadásáról a gondozó jegyzőkönyvet köteles készíteni és átadni az 
intézmény vezetőjének, aki haladéktalanul köteles megküldeni azt az intézmény fenntartójának a 
szükséges eljárás lefolytatása érdekében. 

 
7. Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás 

 
7. § 

 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás keretében foglalkoztatott közalkalmazottak: 
a) egyéni esetkezelést végeznek, 
b) a társszervek és az önkormányzatok közreműködésével eseti felkérés alapján biztosítják a 

csoportmunkát, melyen a résztvevők álláskeresési technikákat, módszereket sajátíthatnak el, 
c) adósságkezelési tanácsadást működtetnek, 
d) adományokat közvetítenek, 
e) klubfoglalkozást tartanak, 
f) pénzkezelési szabályzat alapján a kliensek nevére megállapított, a családgondozók által adott 

meghatalmazás alapján felvett segélyek, támogatások kezelésében részt vállalnak,  
g) részt vesznek az Esélyegyenlőségi Program, továbbá a szociális és egészségügyi alaptérképben 

foglalt feladatok végrehajtásában, továbbá 
h) a gyermekek nyári szociális étkeztetése lebonyolításában. 

 
8. Nappali ellátás 

 
8. § 

 
(1) Nem veheti igénybe a szolgáltatást az a személy, aki: 

a) mozgásában  oly mértékben korlátozott, hogy önállóan vagy segítséggel nem képes igénybe venni a      
nappali ellátás szolgáltatást, 

b)   fertőző beteg, vagy kórokozó hordozó, 
c)   ön- és közveszélyes, vagy elmebeteg, 
d)   közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására képtelen. 

(2) A nappali ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra biztosítható.  
(3) A nappali ellátás keretében az intézmény, az ellátott igényétől függően, napi kétszeri étkezést (kivéve 

idősek nappali ellátása), valamint szükség szerint egészségügyi ellátást biztosít. 
(4) Meg kell szüntetni az ellátást annak a személynek, aki: 

a)   fertőző beteg, vagy kórokozó hordozó, 
b)   ön- és közveszélyes, vagy elmebeteg, 



c)   közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására képtelen. 
 

9. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények, Idősek Otthona 
 

9. § 
 

(1) A szakosított ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra e rendelet  3. § (1) bekezdés a)-b) 
pontjában írt szociális intézményekben vehető igénybe az 2. §-ban rögzített formában. 

(2) Meg kell tagadni az ellátását annak a kérelmezőnek, aki: 
a)    fertőző beteg, vagy kórokozó hordozó, 
b)   akinek egészségi állapota a közösségi együttélést súlyosan nehezíti, vagy 
c)   súlyos pszichiátriai betegséggel küzd vagy szenvedélybeteg. 

(3) A tartós bentlakásos szociális intézményekben belépési hozzájárulás fizetésére férőhely számot nem különít el  
a fenntartó, külön díj megállapításától eltekint, így annak fizetésére nem kötelezhető az ellátást igénybe 
vevő.     

 
10. Intézményi térítési díj 

 
10. § 

 
(1) A szociális alapszolgáltatások és intézményi szakosított elhelyezések intézményi térítési díjainak összegét e 

rendelet 1-2. melléklete tartalmazza. 
(2) Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és az intézményi térítési díj 
megfizetése az étkeztetés, a házi segítségnyújtás igénybevétele esetén saját és családja megélhetését 
súlyosan veszélyezteti, úgy a rendkívüli élethelyzetet bizonyító iratokkal együtt az intézmény 
fenntartójához kérelmet nyújthat be.  A személyi térítési díjak összegét az intézmény fenntartója 
(határozatba foglalva) mérsékelheti, elengedheti. 

(3) A (2) bekezdés szerinti méltányosság minimum 1 hónap és maximum 6 hónap időtartamban 
határozható meg. 

(4) A szociális intézmény vezetője e rendelet 3. melléklete szerint jogosult az ellátást igénybe vevő 
számára megállapított intézményi térítési díj összege mérséklésére, méltányosság gyakorlására. 

(5) A szolgáltatást igénybevevőjének, a fizetésre kötelezettnek az intézményi térítési díj összegét  
a)    a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által nyújtott szociális ellátásokért a tárgyhót követő   

hónap 15. napjáig az intézmény számlájára, 
b)    a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által nyújtott szociális ellátásokért a 

tárgyhónap 15. napjáig az intézmény számlájára 
kell befizetni. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 

 
11.  § 

 
(1) E rendelet 2015. április 01. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet.  

    
 
 
 
 
 

Forgó Henrik      Kató Pálné 
polgármester         jegyző 



 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: ……………………….. 
         Kató Pálné  

                 jegyző



1. melléklet a ../…. .  (.. . ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

Sor-
szám 

A B C 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

 
Szolgáltatás 

formája 

 
 Szolgáltatási önköltség 

összege (Ft/fő) 

 
Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) 

1. 
szociális 
étkeztetés  
(Csanytelek) 

egy ellátási 
 nap (adag) 
önköltsége 

 
750,- 

egy ellátási nap 
(adag) nettó térítési 
díjának összege 

 
410,- 

1.1. 
étel házhoz 
szállítása  
(Csanytelek) 

házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
200,- 

házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

 
200,- 

1.2. 
szociális 
étkeztetés 
(Felgyő) 

egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége  

 
525,- 

egy ellátási nap 
(adag) nettó térítési 
díj összege 

 
400,- 

1.2.2. 
Étel házhoz 
szállítása 
(Felgyő) 

Házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
120,- 

házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

 
120,- 

2. 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 
területen) 

egy gondozási 
óra 
önköltsége 

 
1470,- 

egy gondozási 
óra térítési díj 
összege 

 
0,- 

3. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja  
csak nappali 
tartózkodás esetén 

egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
460,- 

egy ellátási nap 
térítési díj összege  

 
0,- 

 

3.1. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja  
nappali 
tartózkodás és 
étkeztetés esetén 

egy ellátási 
nap 
önköltsége 750,- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési díja 
(nettó) 

 
410,- 

4. 

ápolást, 
gondozást nyújtó  
intézmény – 
idősek otthona 
(Csanytelek) 

 
 
1 főre jutó  
 
napi 
önköltség 

 
 
 
 

5045,- 

napi térítési díj 
összege (Ft)* 

 
2.500,- 

havi térítési díj 
összege (Ft) 

 
75.000,- 

 

4.1. 
Belépési 
hozzájárulás 

 
férőhely kijelöléssel 
(Ft/férőhely) 

 
0,- Ft 

5.  Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 

5.1. reggeli 152,- Ft/fő/nap/adag 

5.2. ebéd 372,- Ft/fő/nap/adag 

5.3. vacsora 152,- Ft/fő/nap/adag 



2. melléklet a ../…. .  (.. . ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 

Sor-
szám 

A B C 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 

 
Szolgáltatás 

formája 

 
Szolgáltatási önköltség 

összege (Ft/fő) 

 
Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) 

1. 
szociális 
étkeztetés  
 

egy ellátási 
 nap (adag) 
önköltsége 

 
565,- 

egy ellátási nap 
(adag) nettó térítési 
díjának összege 

 
325,- 

1.1. 
étel házhoz 
szállítása  
 

házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
150,- 

 
házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

 
150,- 

2. 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 
területen) 

egy gondozási 
óra 
önköltsége 

 
885,- 

 
egy gondozási 
óra térítési díj 
összege 

 
0,- 

3. 

 
nappali ellátás – 
Idősek Klubja  
csak nappali 
tartózkodás esetén 

 
 
egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
 
 

570,- 

 
 
egy ellátási nap 
térítési díj összege  

 
 

 
0,- 

 

3.1. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja  
nappali 
tartózkodás és 
étkeztetés esetén 

 
egy ellátási 
nap 
önköltsége 

565,- 

 
egy ellátási nap 
(adag) térítési díja 
(nettó) 

 
325,- 

4. 

ápolást, 
gondozást nyújtó  
intézmény – 
idősek otthona 
(Tömörkény) 

 
 
1 főre jutó  
 
napi 
önköltség 

 
 
 

5110,- 

napi térítési díj 
összege (Ft)* 

 
2.470,- 

havi térítési díj 
összege (Ft) 

 
74.100,- 

 

4.1. 
Belépési 
hozzájárulás 

férőhely 
kijelöléssel 
(Ft/férőhely) 

 
0,- Ft 

5.  Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 

5.1. reggeli 220,- Ft/fő/nap/adag 

5.2. ebéd 550,- Ft/fő/nap/adag 

5.3. vacsora 350,- Ft/fő/nap/adag 

5.4. diétás tízórai 160,- Ft/fő/nap/adag 

5.5. diétás uzsonna 140,- Ft/fő/nap/adag 

 



3. melléklet a ../…. .  (.. . ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

 
Sor-
szám 

A B 

1. 
Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során  

Étkeztetés (Tömörkény község) (nettó) 

1.1. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 100 %-át nem 
haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díj 40%-a 

 
130.- Ft 

1.2. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 130 %-át nem 
haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díj 50%-a 

 
165.- Ft 

1.3. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum  150 %-át nem 
haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díja 60%-a 

 
195.- Ft 

1.4. 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 170 %-át nem 
haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díja 80%-a 

 
260.- Ft 

 

 

 

 

 


