
 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2007. (VI.27.)Ör 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról  
 
 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény (1) bekezdése, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény  (a továbbiakban: Szt.) foglalt felhatalmazás alapján, az Európai 
Uniós jogharmonizáció jegyében, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról az alábbi helyi rendeletet alkotta: 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Apátfalva Község Önkormányzat közigazgatási területén élő 

lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító 
személyigazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a letelepedési engedéllyel rendelkező 
személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. 

 
(2) Az Szt.6.§-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó 

hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor 
nyilatkozatában Apátfalva Község közigazgatási területét tartózkodási helyként 
megjelölte. 

 
(3) A Szt. 7 §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben 

foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek 
beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló mindenkor 
hatályos rendelkezések szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira 
is. 

 
(4) A munkavállalók Közösségen belül szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 

rendeletben meghatározott, valamint  Szt. 32/B §-ának (1) bekezdésében meghatározott 
időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra,  önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló  1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó 
személyekre állampolgárára és - a Tv-ben meghatározott feltételek mellett- a harmadik 
államból származó hozzátartozójára. 

 
 
 

2. § 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák 
  

(1) Apátfalva Község Önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó          
szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: 

 
a) az étkeztetés, 
b) a házi segítségnyújtás, 
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c) a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, 
d) a nappali ellátás. 

 
(2) Az (1) bekezdésben részletezett ellátási formákat az önkormányzat a Napközi Otthonos 

Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Szociális Alapszolgáltatási 
Központ) keretei között biztosítja. 

 
 

3. § 
 

Az ellátás igénybevételének módja 
 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó  szociális ellátások igénybevétele önkéntes az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. 
 
(2) A 2 § (1) bekezdés a,b,d pontjában felsorolt személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások  

igénybevételére irányuló kérelmeket a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjénél 
lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell  

a.) a térítési díj megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat 
b.)      a szociális rászorultság vizsgálatához szükséges iratokat, igazolásokat 

 
(3) A kérelem elbírálása előtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) Sz,.Cs.M. r. 4. §-ban foglaltaknak megfelelően 
előgondozást kell végezni. Az előgondozást  a Szociális Alapszolgáltatási Központ 
dolgozói végzik. 

 
(4) Az ellátás biztosításáról és a személyi térítési díj megállapításáról a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével az intézményvezető dönt. 
 
(5) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését 

vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz 
fordulhat.  

 
(6) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel,  

illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.  
A megállapodás tartalmazza - az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy   

határozatlan időtartam megjelölését),  
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, 

módját, körét, 
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére 

vonatkozó szabályokat. 
  
(7) Az ellátási formák igénybevételére való jogosultasságot a hatályos jogszabályi       

előírások alapján kell megállapítani. 
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4. § 
 

Szociális alapszolgáltatások igénybevételére jogosultság 
 

1.) Szociálisan rászorult az a személy, akinek a havi rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének, egyedül élő esetén 200 %-át, családban élő esetén az 
egy főre számított havi rendszeres jövedelem annak 150 %-át nem éri el. 

 
2.) Házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek 

egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. 
           A jogosultságot háziorvosi szakvéleménnyel kell igazolni.   

 
3.)   A 2, § (1) bekezdés a, d pontjában elsorolt személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, 

szociálisan nem rászorult személyek is igénybe vehetik.  
 
 

5.§ 
 

Étkeztetés 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk  
f.) családi helyzetük miatt 
 

 
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában  

 a) idős korú a 62. életévét betöltött személy 
 b) egészségi állapota miatt szociálisan rászorult 

- átmeneti vagy rendszeres szociális járadékosa 
- rokkantsági nyugdíjas, rokkantsági járadékos 

         c) szenvedélybeteg, aki ilyen okból igazoltan orvosi kezelés alatt áll. 
       

(3) Szociálisan rászorult az a személy, akinek az egy főre számított havi rendszeres 
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

- egyedül élő esetén                  200  %-át, 
- családban élő esetén                   150  %-át nem éri el. 
 

(4) Az étkeztetés a hét munkanapjain vehető igénybe. Kiszállítás hétfőtől-péntekig  
  igényelhető. 
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6. § 
 

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

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. 

 
(2) Házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok 

elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában való közreműködést. 

 
(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele esetén szociálisan rászorultság vizsgálata    

szükséges. Szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja. A  házi 
segítségnyújtásra a jogosultságot háziorvosi szakvéleménnyel kell igazolni. 

 
(4) A személyre szabott gondozás tartalma és gyakorisága a megállapodásban és az egyéni 

gondozási tervben kerül rögzítésre, mely közös megegyezéssel bármikor módosítható.  
 
(5) A házi segítségnyújtás a hét munkanapjain vehető igénybe 07.30 órától 15.30 óráig. 
 
 

7. § 
 

Nappali ellátás 
 

(1) A nappali ellátás keretében elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása történik 

 
(2)  Az (1) bekezdés vonatkozásában:  

 a) idős korú a 62. életévét betöltött személy, 
 b) egészségi állapota miatt szociálisan rászorult 

- átmeneti vagy rendszeres szociális járadékos, 
                             - rokkantsági nyugdíjas, rokkantsági járadékos.  
 
(3) Az igénylők számára napi egyszeri étkezés - ebéd - biztosított.  
 
(4) Az Idősek Klubja szolgáltatásait nem veheti igénybe az a személy, aki: 

– fertőző beteg vagy kórokozó hordozó, 
– elme állapotai ezt kizárja, 
– közösségi életvitelre önhibájából nem képes. 

 
(5)  A nappali ellátás nyitvatartási ideje munkanapokon  07.30 órától  15.30 óráig tart.  
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8. § 
 

Családsegítés 
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénes problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás.     
 
 

9. § 
 

Térítési díj 
 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért  a szoc. törvény 114. § alapján térítési 

díjat kell fizetni. 
 
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi 

térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. 
 
(3) A 2.§ (1) bekezdésében felsorolt ellátások közül az: 

a) étkeztetésért, 
b) házi segítségnyújtásért, 
c) nappali ellátásért,  

    kell térítési díjat fizetni. 
 
(4) Az intézményi térítési díjak mértéke: 
 

a.) étkeztetés: 
- szociálisan rászorult esetén:   172,-Ft/adag 
- szociálisan nem rászorult esetén:  380,-Ft/adag 
- kiszállítás díja:                             
     szociálisan rászorultság esetén  30,-Ft/alkalom/háztartás   
     szociálisan nem rászorultság esetén   60,-Ft/alkalom/háztartás   

A térítési díj összege az ÁFÁ-t tartalmazza.  
          b.) házi segítségnyújtás óradíja:  

- szociálisan rászorult esetén:   300,-Ft/óra 
- szociálisan nem rászorult esetén:  400,-Ft/óra 

     
c.) nappali ellátás: 

 - napi étkezési térítés:    
      szociálisan rászorult esetén:                         172,-Ft/adag 
      szociálisan nem rászorult esetén:                 380,-Ft/adag 
 

d.) az intézményi ellátás – benntartózkodás – díja  
     a c.) pontban foglaltak esetében, továbbá étkezés 
     nélkül:   30,-Ft/nap/fő 

 
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a jövedelemmel nem rendelkezőknek 

térítési díjat nem kell fizetni.  
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(6)A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett 
rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjak 
nem haladhatják meg az 1993. évi III. törvény 116. § (3) alapján: 

- étkeztetés esetén a rendszeres havi jövedelem 25 %-át, 
- házi segítségnyújtás esetén rendszeres havi jövedelem 20 %-át, 
- étkeztetés és házi segítségnyújtás egyidejű biztosítása mellett a rendszeres havi 

jövedelem 30 %-át. 
 a 117. § (1) bekezdés alapján: 
- nappali ellátás esetén a rendszeres havi jövedelem 30 %-át. 

 
(7) A térítési díjat a képviselő-testület minden év március 31. napjáig állapítja meg. A 

képviselő-testület a térítési díjat korrigálhatja, amennyiben a szolgáltatási önköltség a Szt. 
115. § (9) bekezdése alapján változik.      

 
 

10. § 
 

(1) A rendelet 2007. július 01-én lép hatályba. A rendelet szabályait a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 
(2) A Szt. 59/A § (1) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatások esetén a 2006. évi 

CXVII. törvény 38. § (9) (10) bekezdéseiben meghatározott szabályokat alkalmazni kell. 
 
(3) Étkeztetés esetén e rendeletben meghatározott szociális rászorultságot az új igénylők 

esetén kell alkalmazni azzal, hogy: 
-  2007. június 30-án étkezésben részesülőket 2007. év során felül kell vizsgálni, és 
- 2008. január 01-től szociális étkezés csak e rendeletben meghatározott szociális 

rászorultság vizsgálata alapján nyújtható. 
 

(4) Az étkezést és házi segítségnyújtást 2007. június 30. előtt is igénybe vevő személyekre a 
20/2006. (XII.20.) Ör. 2007. június 30-án hatályos térítési díjat kell alkalmazni.   

 
(5)  A 9. § (4) bekezdés d) pontja 2008. január 01-től lép életbe.  
 
(6) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 4/1999. (02.23.) ÖR, a 8/2005. 
(VI.29.)Ör és 2007. december 31-vel a 20/2006. (XII.20.)Ör-ek hatályukat vesztik. 

 
 
 
 
 

      Varga Péter     Sajtos László 
                             polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 
 



 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


