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Készült Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 17. napján tartott 
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
326/2016. (VIII.17.) határozata 

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

hozzájárulás 
 
 
Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet tervezetben foglaltakkal az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
egyetért.  
 
A Képviselő-testület a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 
Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a tervezetben foglalt tartalommal az 
önkormányzati rendelet megalkotásához a hozzájárulását megadja.    
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézményi Társulás Társulási Tanács elnöke részére jelen határozat kivonatot küldje meg.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: jegyző, polgármester 
 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Pázmánd, 2017. 08.18. 
 
 

P.H. 
 
 
Járfás Andrea    
Jegyző 



előterjesztés 1.számú melléklete 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……./2017. (………..) önkormányzati rendelete  

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

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. § - ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 5. §. (1a) bekezdés alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Nadap 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Vereb 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Sukoró 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Pákozd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, 
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hozzájárulásával a következőket rendeli el. 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. §  (1)  Jelen rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézményi Társulás – Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község 
Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Vereb Község 
Önkormányzat, Lovasberény Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Pákozd 
Nagyközség Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzat – közigazgatási területén élő, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) - (3) bekezdéseiben, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) - (3) 
bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki. 

 
 (2)  Jelen rendelet hatálya az étkeztetésre vonatkozóan kizárólag Velence Város Önkormányzata 

közigazgatási területén élő személyekre terjed ki. 
 
 (3) Jelen rendeletben meghatározott szolgáltatások a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

intézményben vehetők igénybe az Sztv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározottak szerint jelent 
rendeletbe foglalt kiegészítésekkel. 

 
2. §  Jelen rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat  

az Sztv. 4. § - a, valamint a Gyvt. 5. § - a szerint kell értelmezni.  
 

2. Az ellátások formái és igénybevételének feltételei 
 

3. §  (1)  Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások formái: 
 

 a) étkeztetés, 
 b) házi segítségnyújtás keretében 
  ba)  szociális segítés 
  bb)  személyes gondozási szolgáltatás, 
 c)  családsegítés, 
 d)  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

 
  (2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapszolgáltatások formája: 
 
 a)  gyermekjóléti szolgálat. 
 
4. §  (1)  Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 

kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
 

a) koruk, 
b)  egészségi állapotuk,  
c)  fogyatékosságuk,  
d)  pszichiátriai betegségük, 
e)  szenvedélybetegségük,  
f) hajléktalanságuk, vagy 
g)  jövedelmi helyzetük miatt nem képesek azt biztosítani. 

 



 (2)  Étkeztetésben az a személy részesülhet, akinek a szociális rászorultságát a HUMÁN Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény) Intézményvezetője (a továbbiakban: 
Intézményvezető) a 4.§ (1) bekezdés a) – g) pont egyike alapján megállapítja. 

 
a)  Az (1) bekezdés a) pontja alapján életkora miatt szociálisan rászorult az a személy, aki a 65 

életévét betöltötte, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át. 

 
b) Az (1) bekezdés b) pontja alapján egészségi állapota miatt szociálisan rászorulónak kell 

tekinteni azt a személyt,  
 

ba) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott, 
vagy 

bb) akinek az egészségkárosodás mértéke eléri vagy meghaladja az 50 %-ot, vagy a 
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy 

bc)  akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 %-
os vagy annál kisebb mértékű, vagy 

bd)  aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 
be)  aki a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus betegsége miatt 

önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes. 
 

c)  Az (1) bekezdés c) pontja alapján fogyatékossága miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni 
azt a személyt, aki határozattal igazolja, hogy a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági 
támogatásban részesül. 

 
d)  Az (1) bekezdés d) és e) pontja alapján pszichiátriai, illetve szenvedélybetegsége miatt 

szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti vagy 
bentlakásos intézeti ellátásban nem részesül, és önmaga ellátására részben képes.  

 A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. § (1) – (4) bekezdéseiben 
meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni. 

 
e)  Az (1) bekezdés f) pontja alapján hajléktalansága miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni 

azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik, és éjszakáit életvitel szerűen Velence Város 
közigazgatási területének közterületén, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. 

 
f)  Az (1) bekezdés g) pontja alapján jövedelmi helyzete miatt szociálisan rászorulónak kell 

tekinteni azt a személyt, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át. 

 
 (3)  Az étkeztetés házhozszállítással történik. 
 
5. § (1)  Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylő, illetve törvényes 

képviselője írásbeli kérelmét az Intézmény vezetőjénél nyújthatja be, aki az Sztv.-ben foglaltak szerinti 
eljárás lefolytatását követően az ott szabályozzak alapján döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, 
illetve törvényes képviselőjét. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.  

 
(2)  Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az 

Intézmény vezetője az Sztv. 94/C. § (1) bekezdésében megjelölt, az Sztv. 94/C. § (3) bekezdése szerinti 
tartalommal köt megállapodást. 

 
(3) Az ellátás a (2) bekezdésben foglalt megállapodásban foglaltak figyelembevételével, valamint az Sztv. 

100-101. §-ban meghatározott esetekben megszűnik. 
(4)  Az Intézményvezető a jelen rendelet 5. §-ában meghatározott eljárás lefolytatása nélkül, haladéktalanul 

köteles a kért szolgáltatást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi 
állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. A jelen rendelet 5. §-ában meghatározott eljárást az ellátás 
biztosítását követően utólag le kell folytatni. 

 
3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő díjak 

 
6. §  (1) Az étkeztetés térítési díja házhozszállítással bruttó 748,- Ft/adag/ellátási nap ellátottanként. 
 
 (2)  A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja gondozási szükséglet megléte esetén:  

a)  szociális segítés 1500,- Ft/gondozási óra ellátottanként. 



b)  személyi gondozás: 650,- Ft/gondozási óra ellátottanként. 
 (3)  Gondozási szükséglettel nem rendelkező személy ellátása esetén a házi segítségnyújtásért fizetendő 

személyi díj a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű, 1693.Ft/gondozási óra ellátottanként. 
 
 (4)  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja szociális rászorultság esetén bruttó 55,- 

Ft/készülék/ellátási nap ellátottanként. 
  
 (5) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 
7. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját 

hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 100 %-kal csökkentheti annak a személynek, aki 
az 4. § (2) bekezdés b) - f) pontja alapján részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 %-át. 

(2) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját 
hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 50 %-kal csökkentheti annak a személynek, aki az 
4. § (2) bekezdés b) - f) pontja alapján részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át. 

 (3) A 3. § (1) bekezdés ba) és bb) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézmény vezetője kérelemre saját 
hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból  
100 %-kal csökkentheti annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200% át.  

(4) A 3. § (1) bekezdés ba) és bb) pontjában foglalt ellátás esetén az Intézményvezető kérelemre saját 
hatáskörben a személyi térítési díjat méltányosságból 50 %-kal csökkentheti annak a személynek, 
akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
300 %-át. 

 
4.  Záró rendelkezések 

5.  
8. §  Jelen rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
9. §  A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 26/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 Koszti András Dr. Szvercsák Szilvia 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 
2017………………….…….. napján.  
 
 
 Dr. Szvercsák Szilvia 
 jegyző 

 


