
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról  

Iszkaszentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő–testülete  a  szociális  igazgatásról  és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. §-ában, 62. § (2) bekezdésében, 92. §
(1)  bekezdés  b) pontjában,  92.  §  (2)  bekezdésében,  132.  §  (4)  bekezdés  d) pontjában,  az
Iszkaszentgyörgyi  Szociális  Intézményi  Társulás  Társulási  Megállapodása  V.  fejezet  19.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8.a.  pontjában  meghatározott  feladatkörében
eljárva, a Társulásban résztvevő Csór, Bakonykúti,  Pátka, Zámoly,  Fehérvárcsurgó Község
Önkormányzat Képviselő-testületeinek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §
(1a) bekezdésében meghatározott hozzájárulásával a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás (a továbbiakban:
Társulás) működési területén élő személyekre terjed ki az alábbi ellátások tekintetében 
a) Iszkaszentgyörgy  Község  Önkormányzata  teljes  közigazgatási  területén:  család-  és

gyermekjóléti szolgáltatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás; 
b) Bakonykúti  Község  Önkormányzata  teljes  közigazgatási  területén:  család-  és  gyermekjóléti

szolgáltatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás; 
c) Csór  Község  Önkormányzata  teljes  közigazgatási  területén:  szociális  étkeztetés,  házi

segítségnyújtás, nappali ellátás;
d) Zámoly  Község  Önkormányzata  teljes  közigazgatási  területén:  család-  és  gyermekjóléti

szolgáltatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás;
e) Pátka  Község  Önkormányzata  teljes  közigazgatási  területén:  család-  és  gyermekjóléti

szolgáltatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.
f) Fehérvárcsurgó  Községi  Önkormányzat  teljes  közigazgatási  területén:  szociális  étkeztetés  és

házi segítségnyújtás, nappali ellátás.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4.
§-a szerint kell értelmezni.

II. Fejezet

3. Az alapszolgáltatások biztosításának rendje
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3. § (1) A Társulásban résztvevő önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a szociálisan
rászoruló személyek részére biztosítja az Szt. 57. § (1) bekezdés c), d), e), j) pontjában, a
62. § - 64. §-ban és a 65/F. §-ban nevesített étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
nappali ellátást, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény  15. § (2) bekezdés a) pontja,  a 39.  §, 40.§-a szerinti  gyermekjóléti
szolgáltatást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott  alapszolgáltatásokat az önkormányzat  a Társulás
által fenntartott Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény (a továbbiakban:
Intézmény) keretében biztosítja.

(3) A szociális alapellátási formák tekintetében szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

(4) Az ellátás iránti kérelmet az Intézmény vezetőjénél (a továbbiakban: Intézményvezető)
kell benyújtani, aki a szociális rászorultság tényét vizsgálja, saját hatáskörben dönt, és az
ellátást biztosítja. 

(5)  Az  e  rendeletben  szabályozott  személyes  gondoskodás  külön  eljárás  nélkül  történő
nyújtásáról  a  váratlanul  fellépő,  a  létfenntartást  veszélyeztető  súlyos  krízishelyzetben  az
intézmény vezetője jogosult intézkedni. 

(6) Az Intézményvezető külön eljárás keretében biztosíthatja az ellátást, ha a kérelmező 
a)  önmaga  ellátásáról  részben  vagy  teljesen  nem  tud  gondoskodni,  és  nincs  olyan
hozzátartozója, aki az ellátásáról gondoskodna, 
b) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be,
amely az azonnali ellátást igényli, vagy
c)  kapcsolata  a  vele  együtt  élő  hozzátartozójával,  eltartójával  helyrehozhatatlanul
megromlott, és az igénylő az életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetbe került.

(7)  Az  ellátás  igénybevételének  megkezdése  előtt  az  Intézményvezető  és  az  ellátást
igénybevevő írásban megállapodást köt az ellátás biztosításáról a Társulás által jóváhagyott
szakmai program melléklete szerint tartalommal.

(8) A szociális alapszolgáltatás megszűnik: 
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
b) a jogosult halálával, 
c) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az 

meghosszabbítható, vagy
d) a megállapodás felmondásával.

 (9) Az ellátottakkal megkötött megállapodás felmondható, 
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője által bármikor indoklás nélkül,
b) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,
c) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
d) lakóhelye megszűnik a településen
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(10) Az ellátás megszüntetésekor a felek elszámolnak az esedékes, illetve hátralékos térítési
díj  befizetési  kötelezettségről;  továbbá  az  Intézménnyel,  illetve  a  jogosulttal  szembeni
követelésről, kárigényről, és azok rendezési módjáról.”

    
4. Térítési díjak

4. § (1) A 3.§ (1) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatások közül az étkeztetésért, házi
segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni.

(2) Nem kell térítési díjat fizetni a szociális alapszolgáltatások közül a családsegítésért és az
idősek nappali ellátásáért.

(3) A szociális alapszolgáltatások térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.

(4)  Fehérvárcsurgó  településen  az  étkezési  térítési  díjkedvezményeket  a  2.  melléklet
tartalmazza.

(5) A rendelet hatálya alá tartozó településeken mentesül a térítési díjfizetési kötelezettség
alól, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb havi
összegét.

(6) A jogosult a megállapított személyi térítési díj ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati
kérelmet  írásban  kell  benyújtani  az  Intézményvezetőnél.  Az  Intézményvezető  köteles  3
napon belül  továbbítani  a  jogorvoslati  kérelmet  a Társulás  elnökének,  aki  méltányossági
alapon dönt. 

(7)  Az Intézményvezető  minden  év  május  1.  napjáig  az  ellátásban  részesülő  személyek
esetében jövedelemvizsgálatot végez és felülvizsgálja a fizetendő személyi térítési díjakat.

5. Étkeztetés

5. § (1) A napi egyszeri  meleg étkezéséről kell gondoskodni annak a szociálisan rászorult
személynek,  akinek  önellátó  képessége  olyan  mértékben  csökkent,  hogy  önállóan
étkezéséről gondoskodni nem tud és
a) 65. életévét betöltötte, vagy
b) korhatárra tekintet nélkül, akinek

ba) egészségi állapota, vagy
bb) fogyatékossága, vagy
bc) pszichiátriai betegsége, vagy
bd) szenvedélybetegsége, vagy
be) hajléktalansága 

indokolja, vagy
c)  korhatár  előtti  ellátásban,  rehabilitációs-,  rokkantsági  ellátásban,  fogyatékossági
támogatásban, aktív korú személyek ellátásában részesül.
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(2) Egészségi állapota miatt  rászorulónak kell  tekinteni azt a személyt,  aki mozgásában
korlátozott,  krónikus,  vagy akut  megbetegedése  miatt  önmaga  ellátásáról  részben vagy
teljesen gondoskodni nem tud.

(3)  Fogyatékossága  miatt  rászorulónak  kell  tekinteni  azt  a  személyt,  aki  a  fogyatékos
személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló  1998.  évi  XXVI  törvény
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(4)  Pszichiátriai  betegsége,  szenvedélybetegsége  miatt  rászorulónak kell  tekinteni  azt  a
személyt,  aki fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel,  önmaga ellátására részben
képes.

(5)  Hajléktalansága  miatt  rászorulónak  kell  tekinteni  azt  a  személyt,  aki  bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik.

(6) A szociális rászorultságot a következő iratokkal és nyilatkozatokkal kell igazolni:
a) a  (1)  bekezdés  ba)  és  bd)  pontokban  meghatározott  esetekben  háziorvosi,

szakorvosi igazolás,
b) a  (1)  bekezdés  bb)  pontban  meghatározott  esetben  fogyatékossági  támogatás

folyósítását igazoló határozat, szakvélemény,
c) a  (1)  bekezdés  bc)  pontban  meghatározott  esetben  pszichiáter  vagy  neurológus

szakorvosi vélemény
d) a  (1)  bekezdés  be)  pontban  meghatározott  esetben  a  település  szintű  lakcím

igazolására személyi igazolvány, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

6. Házi segítségnyújtás

6.§ (1) A házi segítségnyújtás az Szt. 63. §-ában meghatározottak szerint nyújtható.
(2) A házi segítségnyújtás térítési díjait a 3. melléklet tartalmazza.

7. Családsegítés

7.§ A családsegítés keretében az Intézmény az  Szt. 64. §-ban meghatározottakat biztosítja.

8. Idősek nappali ellátása

8.§ (1) Az Intézmény az Szt. 65/F. §-ában meghatározottak szerint a saját otthonukban élő,
az  önmaguk  ellátására  részben  képes  időskorúak részére  a  napközbeni  tartózkodást,  a
társas kapcsolatokat, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését biztosítja.

(2)  Kivételesen  felvehető  az  Intézménybe  az  a  nem  időskorú,  de  18.  életévét  betöltött
személy is, aki egészségi állapota miatt támogatásra, gondozásra szorul.

III. fejezet
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9. Szociálpolitikai kerekasztal

9.§ (1) A Társulás Szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.

(2) A Szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) az Intézményvezető,
b) társult települések védőnői,
c) társult  települések  közigazgatási  területén  működő  oktatási,  nevelési  intézmények

gyermek és ifjúságvédelmi felelősei,
d) társult települések szociális és gyermekvédelmi ügyintézői.

(3) A kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. A kerekasztal javaslatot tesz a
szolgáltatástervezési  koncepció  céljainak  meghatározására,  véleményezi  koncepciót  és
figyelemmel kíséri megvalósulását.

IV. fejezet

10. Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba.

11. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 10/2020. 
(IX.16.) önkormányzati rendelet.

                    Gáll Attila                                 Kovács Edit
                   polgármester                                         jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Iszkaszentgyörgy, 

                                                                     Kovács Edit
                                                                          jegyző
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1. melléklet a 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez1

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjai
2022. szeptember 1-től

A B C D E F
Térítési díj településenként

1.
Személyes gondoskodás körébe

tartozó szociális ellátás

Iszkaszentgyörgy
Bakonykúti 

Csór Zámoly
Fehérvár-

csurgó
Pátka

2.
Étkezési térítési díj helyszínen

fogyasztással/ellátási nap*
600,- Ft 670,- Ft 550,- Ft 840,- Ft 800,- Ft

3.
Étkezési térítési díj

kiszállítással/ellátási nap*
680,- Ft 750,- Ft 670,- Ft 1.040,- Ft 800,- Ft

4. Házi segítségnyújtás / óra** 900,- Ft 900,- Ft 900,- Ft 900,- Ft 900,- Ft

* Az intézményi térítési díj összege a *-gal jelölt esetben az Áfát nem tartalmazza, a **-gal 
jelölt esetben Áfa mentes

2. melléklet a 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez2

3. melléklet a 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja a rendelet hatálya alá tartozó településeken:

Jövedelem intézményi térítési díj
az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft) alatt térítésmentes
az ÖNYM 100-300% között (28.501-85.500 Ft) az intézményi térítési díj 10%-a (90,- Ft/óra)
az ÖNYM  300-500% között (85.501-142.500 Ft) az intézményi térítési díj 20%-a (180,- Ft/óra)

az ÖNYM 500%felett (142.500 Ft felett) az intézményi térítési díj 30%-a (270,- Ft/óra

1 Módosította a 6/2022. (VII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. szeptember 1-től
2 Hatályon kívül helyezte a 6/2022. (VII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2022. 
szeptember 1-től
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