
Előterjesztés 1. sz. melléklet 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (…..) 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 26 §-ában, 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 szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet)  22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „22. § 

(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is 

magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. 

 

Szociális segítés keretében biztosítani kell 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való körezműködést, 

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 

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

 

Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

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

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

c) a szociális segítés keretén belül biztosított feladatokat. 

 

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

szükségletét az intézményvezetője megállapította. A gondozási szükséglet vizsgálata 

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

személyi gondozás indokolt. 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 vizsgálata ismételten elvégezhető az 

intézményvezető döntése alapján. 
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(4) Ha a gondozási szükség a III. fokozatot meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az 

intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. 

Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi 

segítségnyújtásra jogosult.” 

 

2. § 

A Rendelet 23. § (4) bekezdésének g) pontja hatályát veszti.  

 

3. § 

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

 

Záró rendelkezések 

 

4.§ 

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével, kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet 3. §-a 2017. április 1-jén lép hatályba.  

 

Polgár, 2017. március 23. 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2017. március …..én 

       dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző  
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   1.  melléklet a …/2017. (..) 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 

 

668.-Ft/ellátási nap 

 

315.-Ft/ellátási nap 

 

2 étkeztetés 

kiszállítással 

 

743.-Ft/ellátási nap 

 

382.-Ft/ellátási nap 

 

 

 

 

 

 

 

3 
házi segítségnyújtás 

 

                           személyi gondozás 

 

1.468.-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 
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 A 

Ellátási forma 

B 

Önköltség 

C 

Intézményi térítési díj  

 

 

 

 

 

 

 

3 
házi segítségnyújtás 

 

                                            szociális segítés 

 

522.-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 2.057.-Ft/óra    

 

 

5 támogató szolgáltatás  

személyi segítés 1.479.-Ft/ feladatmutató térítésmentes 

 

szállító szolgáltatás 
2.588.-Ft/ feladatmutató térítésmentes 

 

6 
idősek nappali ellátása  

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

 

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

A házi segítségnyújtás térítési díjai nem ÁFA kötelesek. 

 


