
Előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (…..) 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, 63. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) b) 

pontjában, a 92. § (2) bekezdés f) pontjában 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 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)  6. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: 

„(4) Kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

alapján az ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat és információkat.” 

 

2. §  

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet)  10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „10. § 

(1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli vagy rendszeres 

települési támogatást köteles nyújtani a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

családok, illetve személyek részére, elsősorban a Szt. 45. § (4) bekezdésében 

meghatározott esetekben.” 

3. § 

A Rendelet 10. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi f) ponttal: 

„(2) 

f) fűtési időszakra legalább három havi fűtési támogatást nyújthat.”  

 

4. § 

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet az erre rendszeresített 

formanyomtatványok kitöltésével, valamint elektronikus úton is a Polgári Polgármesteri 

Hivatalhoz kell benyújtani a 6. § (2) bekezdésében foglalt mellékletekkel.” 

 

5.§ 

A Rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



„(1) A bizottság szociális tűzifa, tüzelőanyag juttatásra való jogosultságot állapíthat meg 

legalább 3 hónap időtartamra annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át.  

 

(2) A bizottság szociális tűzifa, tüzelőanyag juttatásra való jogosultságot állapíthat meg 

legalább három hónap időtartamra annak az egyedülálló személynek, akinek a háztartásában 

az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 400 %-át. 

 

(3) A bizottság méltányossági jogkörében eljárva tüzelőanyag juttatást állapíthat meg legalább 

három hónap időtartamra annak a személynek, akinek a jövedelme a rendelet (2) 

bekezdésében meghatározott összeghatártól 20 %-al eltér. Méltánylást érdemlő körülmények: 

rokkantság, fogyatékosság, tartós munkanélküliség, ápolási díjban részesülők, gondnokolt 

személyek, közgyógyellátásban részesülők.” 

 

6. § 

A Rendelet 17. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A bizottság – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására – egyszeri 10.000.-Ft 

összegű települési támogatást állapít meg  

a) annak a 80. életévét betöltött egyedülálló személynek, akinek az egy főre jutó 

jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át nem haladja meg. 

b) a fogyatékossági támogatásban részesülő egyedülálló személynek jövedelemkorlát 

figyelembe vétele nélkül.” 

7. § 

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

 

8.§ 

A Rendelet 17. § (3) bekezdése (4) bekezdésre, a (4) bekezdése (5) bekezdésre, az (5) 

bekezdés (6) bekezdésre változik.  

 

9. § 

  

Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2019. március 28. 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2019. március …..én 

       dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző  
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 1.  melléklet a …/2019. (..) 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 

 

746,-Ft/ellátási nap 

 

350,-Ft/ellátási nap 

 

2 étkeztetés 

kiszállítással 

 

827,-Ft/ellátási nap 

 

421,-Ft/ellátási nap 

 

 

 

 

 

 

 

3 
házi segítségnyújtás 

 

                           személyi gondozás 

 

1.895,-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 

 

  



2 
 

 

 

 A 

Ellátási forma 

B 

Önköltség 

C 

Intézményi térítési díj  

 

 

 

 

 

 

 

3 

házi segítségnyújtás 

 

                                            szociális segítés 

 

674,-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 3.089.-Ft/óra    

 

 

5 
támogató szolgáltatás  

személyi segítés 1.894.-Ft/ feladatmutató térítésmentes 

 

szállító szolgáltatás 3.314.-Ft/ feladatmutató térítésmentes 

 

6 

idősek nappali ellátása  

(idősek klubja) 
875,-Ft/fő/nap térítésmentes 

 

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

A házi segítségnyújtás térítési díjai nem ÁFA kötelesek. 


