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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) 

önkormányzati rendeletét az elmúlt évben vizsgálta felül és fogadta el egységes szerkezetben, 

amely az önkormányzati segélyezés átalakítása miatt vált szükségessé. Az átalakítás során az 

önkormányzatok hatáskörébe került a települési támogatás, mely esetünkben többféle szociális 

támogatást takar. 

 

I. A pénzbeli szociális ellátások spektrumának meghatározásakor fontos cél volt, hogy 

– finanszírozási lehetőségeinket figyelembe véve – a különböző ellátások ne kerüljenek 

megszüntetésre, lehetőleg igazodjunk a korábbi években biztosított támogatási 

formákhoz, hozzájárulva ezzel az elszegényedés megelőzéséhez, csökkentéséhez. 

 

Az azóta eltelt időszak bebizonyította, hogy szükség volt az ellátások megtartására, 

néhány szakaszban azonban pontosítás szükséges, ugyanakkor néhány szabályozás 

indokolatlanná vált. Igy pontosítás szükséges a 10. § (3) bekezdés e) pontjában, valamint 

a 10. § (8) bekezdését hatályon kívül kell helyezni.  

 

II. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: 

Sztv.) 2016. január 1-tól új feltételekkel új szabályozást vezetett be a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás területén. 2016. január 1. 

napjától önkormányzati döntéssel megszüntetésre került a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, mely a jelenleg hatályos rendeletben még szerepel. Így a helyi 

rendeletünk személyes gondoskodást nyújtó szabályokról szóló része is módosításra 

szorul. 

 

III. Az Sztv. 92. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés f) pontja alapján a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.  A térítési díj megállapítására 

vonatkozó szabályokat a Sztv. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, valamint a Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza.  



 

 A Sztv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a 

továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjak megállapítását a fenntartóra 

bízza a szociális törvény, tárgyév április 1-jéig kötelezővé teszi az önköltség dokumentálását.  

 

A hatályos jogszabály értelmében az intézményi térítési díj legnagyobb mértéke nem haladhatja 

meg a szolgáltatási önköltséget, ugyanakkor lehetőséget biztosít alacsonyabb mértékű díj 

megállapítására. A Sztv. 115/A. §-a pedig felsorolja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket 

térítésmentesen kell biztosítani, így a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, a 

népkonyhán történő étkeztetést, a családsegítést, a közösségi ellátásokat, az utcai szociális 

munkát, a hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, az éjjeli menedékhelyen biztosított 

ellátást, a hajléktalan személyek esetében az ellátás keretében kizárólag szállás- és tisztálkodási 

lehetőséget. 

  

A fenti jogszabály alapján történő intézményi térítési díj számítási mód a fenntartók számára 

rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt hangsúlyosabbá teszi az 

öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük 

alapján erre képesek.  

 

Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat 

szolgáltatásonként kell meghatározni, az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.  

Jelen rendelet-tervezet a térítési díj kisebb mértékű emelését tartalmazza a szociális étkeztetés, 

a kiszállítás, a házi segítségnyújtás térítési díjaira vonatkozóan. Így a szociális étkeztetés 

helyben fogyasztás esetén bruttó 360,-Ft-ról 400,-Ft-ra, a kiszállítás díja bruttó 75,-Ft-ról 100,-

Ft-ra emelkedne.  

2016. évtől a házi segítségnyújtás térítési díj megállapításánál külön kell bemutatni a szociális 

segítés és személyi gondozás önköltségét és térítési díját. A két szolgáltatás önköltség-

számítása a 2015. évben igénybe vett órák alapján került felosztásra. A javasolt térítési díj 

mindkét tevékenységnél azonos összeggel került meghatározásra, mivel a gondozást végző 

munkatársak azonos képzettséggel és bérezéssel látják el a feladatot. A javaslatban az öregségi 

nyugdíjminimum 100 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén továbbra is térítésmentesen vehető 

igénybe mindkét tevékenység. Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-nál magasabb, de annak 

200 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén 75,-Ft-ról 100,-Ft-ra emelkedne. A 200%-nál 

magasabb, de annak 300 %-a, vagy az alatti jövedelem esetén 150,-Ft-ról 250,-Ft-ra emelkedne, 

illetve a 300 %-nál magasabb jövedelem esetén 250,-Ft-ról 400,-Ft-ra emelkedne a térítési díj.  

 

A szociális étkeztetés szolgáltatásnál a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. 

(VII.31.) önkormányzati rendelet 13. §.-ában felsorolt kedvezményre jogosultak étkezésenként 

bruttó 100,-Ft támogatásban részesülnek. A házi segítségnyújtásra jogosultak a térítési díjból 

50 %-os kedvezményben részesülnek. 

 

Az érvényben lévő intézményi térítési díjakat a Képviselő-testület a 30/2015. (VII.31.) számú 

önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Az intézményi önköltségeket – a 2016. évi tervezési 

adatok alapján -, az előterjesztés 1. számú táblázata, a javasolt intézményi térítési díjakat az 

előterjesztés rendelet-tervezetének 1. számú melléklete tartalmazza.     

 

A rendelet-tervezetben szereplő térítési díj alkalmazásának időpontjaként 2016. április 1. 

jelölhető meg, mivel a Sztv. 115.§ (4) bekezdése szerint „ha az ellátott, törvényes képviselője 



vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét, illetve annak 

csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat”. Tehát a jogorvoslat lehetőségét a személyi térítési díj meghatározását 

követően meg kell teremteni. 

 

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a 

következők állapíthatók meg: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a Sztv. vonatkozó rendelkezései szerint a 

fenntartó évente egyszer köteles az intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletét 

felülvizsgálni, és a térítési díjakat megállapítani. A térítési díjak alakulása befolyásolja 

az intézményi, és az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását. 

A bevételek elmaradása felboríthatja a költségvetés egyensúlyát.  

b) környezeti és egészségi következményei: nincs ilyen hatása.  

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az intézményi térítési díjak változása miatt 

az intézményvezetőnek ismételten valamennyi ellátott esetében felül kell vizsgálnia, és 

meg kell állapítania a személyi térítési díjat. 

d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: az önkormányzati rendelet 

megalkotásának és módosításának elmaradása esetén az Önkormányzat nem tesz eleget 

jogalkotási kötelezettségének.  

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: személyi, tárgyi vonzata pénzügyi többletigénnyel nem jár.  

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabály-tervezetek közé.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataival kiegészíteni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2016. február 10. 

 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

  



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 132 §. (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8a. 

pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. 

(X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint a 

Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A 10. § (2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt települési támogatás, állapítható meg annak a 

személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő vagy egyedül álló esetén a 150 %-át 

nem haladja meg. 

Az e) pontban, valamint a 13. § (1) bekezdésében foglalt szociális étkeztetés támogatása 

esetében akkor állapítható meg az ellátás, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló esetében a 250 %-át.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 19. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás,” 

 

3. § 

(1) A Rendelet 21. § (2) –(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell 

nyújtani. 

a) Szociális segítés keretében biztosítani kell 

aa) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

ab) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

ac) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 

ad) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

 

b) Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

ba) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

bb)a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

bc) a szociális segítés keretén belül biztosított feladatokat. 

 



  (3) Házi segítségnyújtásban az a szociálisan rászoruló személy részesíthető, akinek 

gondozási szükségletét az intézmény vezetője megállapította. A gondozási szükséglet 

vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális 

segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet 

mértékét. A gondozási szükséglet elvégzését követően az értékelő adatlap másolati 

példányát át kell adni az igénylőnek, törvényes képviselőnek. Amennyiben a házi 

segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok 

ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell 

végezni.” 

 

 (2)  A Rendelet 21. § (4) bekezdésében „az intézményvezető által kiállított igazolásban 

meghatározott” szövegrész helyébe „a megállapított” szöveg lép.  

 

(3) A Rendelet 21. § (5) bekezdésében az „igazolásban” szövegrész helyébe „értékelő 

adatlapon” szöveg lép.  

 

4. § 

(1) A Rendelet 23. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő 

jelzőrendszer működik. A jegyző, járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi 

szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói 

szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a 

magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha 

segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.” 

 

(2) A Rendelet 23. § (4) bekezdés d) pontjában a „terápiás” szövegrész helyébe a 

„készségfejlesztési” szöveg lép. 

 

 (3)  A Rendelet 23. § (4) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 

szolgáltatásokat,” 

 

(4)  A Rendelet 23. § (4) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 

„g) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt településen és fővárosi 

kerületben működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a menedékjogról szóló 

törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés 

elősegítését.” 

 

(5) A Rendelet 23. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ (5) Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató- család- és 

gyermekjóléti szolgálat – keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat 

ellátja a családsegítés (4) bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40.§-a 

szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.” 

 

5. § 

(1) A Rendelet 27. § (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), megállapodás módosításának szabályait,” 

 

(2) A Rendelet 27. § (4) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



„e) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait,” 

 

6. § 

 

(1) A Rendelet  29. § (2) bekezdésben a „10 munkanapon” szövegrész helyébe „8 napon” 

szöveg lép.  

 

(2) A Rendelet 29. § (3) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki: 

„d) a megállapodás felmondásával” 

 

 

7.§ 

(1) A Rendelet 31. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Ha e rendelet ettől eltérően nem rendelkezik, az e rendeletben meghatározott 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni.  

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg, melynek mértéke nem haladhatja meg a 

szolgáltatási önköltséget.” 

 

(2) A Rendelet 31. § (3) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki: 

„d) jogosult tartását szerződésben vállaló személy” 

 

8. § 

A Rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

Záró rendelkezések 

9. § 

 

A Rendelet 10. § (8) bekezdése hatályát veszti.  

 

10.§ 

(1) A rendelet  - az 1. sz. mellékletét kivéve - a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A Rendelet 1. sz. melléklete 2016. április 1-jén lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2016. február 18. 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2016. február …….-én 

 

       dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző  



1. sz. melléklet a …/2016. (..) önkormányzati rendelethez 

Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja  

szociális alapszolgáltatásainak  

 önköltsége és intézményi térítési díjai  

 

 

 A 

Ellátási forma 

B 

Nettó önköltség 

C 

Intézményi térítési díj (nettó) 

 

1 étkeztetés 

helyben fogyasztással, illetve elvitellel 

 

836.-Ft/ellátási nap 
 

315.-Ft/ellátási nap 

 

2 étkeztetés 

kiszállítással 

 

903.-Ft/ellátási nap 
 

382.-Ft/ellátási nap 

 

 

 

 

 

 

 

3 

házi segítségnyújtás 

 

                           személyi gondozás 

 

606.-Ft/óra   

térítésmentes 
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a vagy 

az alatti jövedelem esetén 

 

100.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 100%-

ánál magasabb, de 200%-a vagy az 

alatti jövedelem esetén 

250.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 200%-ánál 

magasabb, de 300%-a vagy az alatti 

jövedelem esetén 

400.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 300%-ánál 

magasabb jövedelem esetén 

 

  



 A 

Ellátási forma 

B 

Önköltség 

C 

Intézményi térítési díj  

 

 

 

 

 

 

 

3 

házi segítségnyújtás 

 

                                            szociális segítés 

 

817.-Ft/óra   

térítésmentes 
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a vagy 

az alatti jövedelem esetén 

 

100.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 100%-

ánál magasabb, de 200%-a vagy az 

alatti jövedelem esetén 

250.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 200%-ánál 

magasabb, de 300%-a vagy az alatti 

jövedelem esetén 

400.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 300%-ánál 

magasabb jövedelem esetén 

 

4 családsegítés 1.973.-Ft/óra    

 

 

5 

támogató szolgáltatás  

személyi segítés 
1.326.-Ft/ 

feladatmutató 
térítésmentes 

 

szállító szolgáltatás 2.320.-Ft/ 

feladatmutató 
térítésmentes 

 

6 idősek nappali ellátása  

(idősek klubja) 
638.-Ft/fő/nap térítésmentes 

 

Az ellátási nap kizárólag ebéd biztosítását foglalja magában az étkeztetés alapszolgáltatás esetében. 

A házi segítségnyújtás térítési díjai nem ÁFA kötelesek. 

 

 


