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Tárnok Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2011. (II.11.) számú
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról1
1

Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.) számú rendelettel, a 4/2012.(II.14.) számú rendelettel, a
11/2014. (V.27.) számú rendelettel, és 18/2014 (XII.15.) számú rendelettel, 15/2015. (V.26.) számú rendelettel,
19/2015. (VI.25.) számú rendelettel
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Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 62. § (2) bek., a 92. § (1)–(2)
bek., valamint a 115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.

I. FEJEZET
Általános Rendelkezések
1. alcím
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tárnok Nagyközség közigazgatási területén élő magyar
állampolgárokra, bevándorolt, letelepedett és hontalan személyekre, a magyar hatóság által
menekültként elismert személyekre.
(2) Az étkeztetés tekintetében az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek
beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.
(3) Azon hajléktalan személyekre, akik tartózkodási helyként Tárnok Nagyközség közigazgatási
területét jelölik meg az ellátás igénylésekor.
2. alcím
Eljárási rendelkezések
2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti igényt a kérelmező lakhelye
szerint ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmény vezetőjénél lehet benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni illetve szükség szerint igazolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra,
tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, társadalombiztosítási jogviszony időtartamára, tartásra
köteles hozzátartozók személyi adataira, valamint a kérelem elbírálásához szükséges egyéb
adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.
3. § (1) Az intézmény vezetője – a családsegítés kivételével - a kérelem benyújtásától számított 15
napon belül megállapodást köt az igénylővel.
A megállapodás tartalmazza:
a) az ellátás módját és időtartamát
b) a fizetendő személyi térítési díjat és a fizetés módját
c) a szolgáltatás felmondásának illetve megszűnésének eseteit
d) a döntés elleni jogorvoslat módját
(2) Az intézményi térítési díj fenntartói felülvizsgálatát követően az új személyi térítési díjról az
intézmény vezetője egyszerűsített értesítőben tájékoztatja az ellátottat.

3

4. § (1) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg az ellátott
jövedelmének
a.) étkezés esetén a 25 %-át,
b.) házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi segítés esetén a 20 %-át,
c.) mindkét ellátás együttes igénybevétele esetén a 30 %-át.
Amennyiben a fizetendő térítési díj a 30 %-ot meghaladja, az étkezésért és szállításért az
értesítőben közöltek szerint számított díjat, a házi segítségnyújtásért a jövedelme 30 %-ig
fennmaradó összeget kell megfizetni.
(2) A személyi térítési díjat havonta utólag, az intézményvezető által megjelölt napon, de
legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.
(3) A megállapított új személyi térítési díjat az intézményi térítési díj megállapítását követő hó 1.
napjától kell megfizetni.
(4) A személyi térítési díjak évenkénti felülvizsgálatával, a befizetések ellenőrzésével, a díjhátralék
behajtásával kapcsolatos feladatokat az illetékes intézmény vezetője látja el.
5. § (1) Az ellátás megszüntetéséről az intézmény vezetője intézkedik
a)
b)
c)
d)
e)

az ellátott saját kérésére
az ellátott halála esetén
térítési díj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén
ha az ellátott más szociális (intézményi) ellátást vesz igénybe
ha az ellátott lakóhelye ill. életvitelszerű tartózkodási helye az önkormányzat illetékességi
területén kívülre kerül.
f) ha az ellátott a Házirend előírásait súlyosan megszegi
(2) Az (1) bekezdés c)-f) pontjaiban foglalt esetekben az intézményvezető intézkedéséről értesíti
az ellátottat.
6. § (1) Az intézményvezetőnek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos döntései ellen a
kézhezvételtől számított 15 napon belül a polgármesterhez címzett, de az intézményvezetőnél
benyújtott jogorvoslattal lehet élni.
(2) A megállapított személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő kérelemére a polgármester
különösen indokolt esetben szociális vagy egészségügyi indokoltság alapján méltányosságból 50
%-kal csökkentheti vagy különös méltányosságot igénylő esetben elengedheti. A méltányosságból
megállapított személyi térítési díjra okot adó körülményeket az intézményvezető évente köteles
felülvizsgálni.
(3) Méltányosságra okot adó körülmény különösen:
a.) egy háztartásban legalább ketten részesülnek ellátásban,
b.) krónikus betegség,
c.) egyhavi gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át
meghaladja,
d.) az ellátott háztartásában kiskorúról is gondoskodik.
(4) Különös méltányosságra okot adó körülmény a (3) bekezdésben rögzített körülmények közül
legalább kettő egyidejű fennállása.
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7. § Szerződéses formában biztosított ellátások esetében a szociális ellátásra szerződött félnek az
ellátási szerződésben foglaltak szerint ellátási kötelezettsége keletkezik.
8. § Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat a Sztv., a módosított 29/1993 (II 17) sz.
Kormányrendelet szabályaival együtt kell alkalmazni.
3. alcím
Az ellátások formái
9. § (1) Az önkormányzat az alapellátás keretében biztosítja
a) az étkeztetést,
b) a házi segítségnyújtást,
c) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
d) idősek nappali ellátását, valamint
e) családsegítést.
(2) Az ellátásokban részesíthetők körét a Sztv. 62. §-a és a 63.§ (1) bekezdése határozza meg.
10. § (1) A 9. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ellátások igénybevételére irányuló kérelmet a
Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) Az ellátás megállapításánál a háziorvos vagy a szakorvos javaslatát figyelembe kell venni.
(3) Az ellátás igénybevételét az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni.

II. FEJEZET
Egyes ellátások
1. alcím
Szociális étkeztetés
11. § Az ellátás módja lehet:
a) helyben étkezés, illetve étkeztetés elvitele saját erőből,
b) étkeztetés házhoz szállítással.
12. § Az étkeztetésért az igénylő jövedelmétől függően személyi térítési díjat kell fizetni, a 13. §ban foglaltak szerint - amennyiben a Sztv. másként nem rendelkezik.
13. § (1) Ha az igénylő egy főre eső havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló esetében ennek 150 %-át nem haladja meg, az ellátásért térítési
díjat fizetni nem kell.
(2) Amennyiben az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét, illetve egyedülálló esetén ennek 150 %-át meghaladja étkezésenként az 1. számú
mellékletben meghatározott díj alapján számított személyi térítési díjat kell fizetni.
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2. alcím
Házi segítségnyújtás
14. § A házi segítségnyújtás igénybevételéért a gondozásra fordított idő arányában személyi
térítési díjat kell fizetni, a 15. §-ban foglaltak szerint - amennyiben a Szt. másként nem
rendelkezik.
15. § (1) A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat fizetni nem kell, amennyiben az igénylő
egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem
haladja meg
(2) Amennyiben az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át, úgy házi segítségnyújtás személyi térítési díja az óradíjnak és a gondozásra
fordított időnek a szorzata, legfeljebb azonban az igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 10
%-a.
(3) A gondozási óradíj intézményi térítési díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
3. alcím
Idősek Nappali ellátása
16. § Az idősek nappali ellátása során biztosított étkezésért az ellátott jövedelmétől függően
személyi térítési díjat kell fizetni, a 17. § -ban foglaltak szerint - amennyiben a Sztv. másként nem
rendelkezik.
17. § (1) Az ebédért, ha az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét nem haladja meg, személyi térítési díjat fizetni nem kell.
(2) Amennyiben az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét meghaladja étkezésenként az 1. számú mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.
4. alcím
Családsegítés
18. § (1) A családsegítést a Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A családsegítés
szolgáltatás jellegű, igénybevétele önkéntes.
(2) A Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
a) közreműködik az igénylő családi gondjainak megoldásában, életvitelét hátrányosan
befolyásoló okok feltárásában illetve megszüntetésében, mentális problémáinak
megoldásában,
b) az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és egyéb tanácsokat
ad, konkrét segítséget nyújt,
c) az igénylő felhatalmazásával ellátja érdekeinek képviseletét, ügyeiben eljár
d) folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét.
(3) Az ellátások igénybevételének feltétele, hogy az igénylő vállalja az esetfelelőssel közösen
kialakított célok megvalósításában való aktív és folyamatos együttműködést.
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IV FEJEZET
Záró rendelkezések
19. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Sztv., valamint a végrehajtására kiadott
módosított 29/1993.(II.17.) Kormányrendeletek rendelkezései irányadók.
20. § Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2007. (IX.25.)
számú önkormányzati rendelet.

Szolnoki Gábor
polgármester

Dr. Simon Mária
jegyző

Záradék:
A rendeletet a képviselő-testület a 2011. február 10-i ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetve: 2011. február 11.
Hatálybalépés: 2011. március 1.
A kihirdetés megtörtént igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely vezető-tanácsos

Kifüggesztési záradék
Kifüggesztés napja:
Kifüggesztési levét napja:

………………………
……………………...
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1. számú melléklet2

A Szociális étkezés intézményi térítési díja (ÁFA nélkül):
A 11. § a) pontja esetén:
490,- Ft
A 11. § b) pontja esetén:
490,- Ft +100,-Ft szállítási költség
A szállítási szolgáltatást igénybe vevő a szállítás költséget az étkezési kedvezmény esetén is
köteles megtéríteni.
Az étkezési térítési díjat előre, tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni.

Gondozási óradíj intézményi térítési díja (ÁFA nélkül):
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Módosította: a 19/2015. (VI.25.) számú rendelet

210,- Ft

