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                             Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének   

    12 /2020. ( XII. 8.) önkormányzati rendelete  

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelmről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvényes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46.§ (4) 

bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján, tekintettel a 478/2020.(XI.3.) 

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre   az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 

(1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

92. §-ban és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29.§-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

 

1. §  A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)  valamint a végrehajtásukra kiadott 

jogszabályok alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti  ellátások 

formáit, azok igénybevételének módját, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének 

eseteit, az ellátásokért fizetendő térítési díjakat, a helyi sajátosságok figyelembevételével 

szabályozza. 

2.§ A rendelet hatálya kiterjed Táborfalva Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Táborfalván élő, a Szoctv. 3. § (1) – 

(3) bekezdése szerinti jogosultakra. 

 

II. FEJEZET 

Személyes gondoskodás formái, eljárási szabályok 

 

3.§  (1) Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a Szoctv. és 

Gyvt alapján a (2) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális 

alapszolgáltatásokat és a (3) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátást biztosítja.  

(2) Szociális alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

c) családsegítés 

(3) Gyermekjóléti alapellátás: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

(4) Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat szakmai 

egységében, önkormányzati kormányzati funkción biztosítja.  
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4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester) 

lehet benyújtani.  

(2)  A kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.  A polgármester döntése ellen az értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül Képviselő-testületnek címzett, de a polgármesternél 

benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A képviselő-testület határozattal dönt a 

jogorvoslati kérelemről. 

5.§  (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele általában 

önkéntes, az ellátást igénylő, törvényes képviselője, illetve a cselekvőképességében 

részlegesen vagy teljesen korlátozott személy gondnoka (a továbbiakban: gondnoka) 

kérelmére történik 

 (2) A polgármester az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, 

illetve a gondnokával - külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – írásban 

megállapodást köt, amely tartalmazza:  

a) az ellátás kezdetének időpontját,  

b) az ellátás időtartamát, (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölése) 

c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, formáját, módját, körét,  

d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az 

ellátás térítési díj fizetési kötelezettséggel jár,  

e) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait,  

f) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat, 

g) panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának módját.  

(3) A személyes gondoskodást igénylő és hozzátartozója a törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetéséhez köteles adatokat szolgáltatni, illetve az azokban bekövetkezett 

változásokat 15 napon belül bejelenteni.  

 

III. FEJEZET 

Szociális Alapszolgáltatások 

Étkeztetés 

 

6.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmenteti jelleggel nem képesek biztosítani, így különösen:  

a) nyugdíj, vagy nyugdíjrendszerű ellátásban részesülők,  

b) átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak,  

c) fogyatékossággal élők,  

d) pszichiátriai betegségben szenvedők, 

e) szenvedélybetegségben szenvedők, 

f) közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők, 

g) kiskorú gyermekét nevelő szülő, ha létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került. 

(2) A polgármester az étkeztetés biztosításának megkezdését megelőzően megvizsgálja a 

szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmét a Szoctv. rendelkezései alapján.  

(3) Az önkormányzat a szociális étkeztetést vásárolt szolgáltatás útján, házhoz szállítással 

biztosítja.  
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Házi segítségnyújtás 

7.§ (1) A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló 

életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében 

biztosítja, mely szociális segítés vagy személyi gondozás lehet.  

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,  

b) önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködést,  

c) veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésébe, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást.  

(3) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. 

A házi segítségnyújtást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban kell 

biztosítani.  

(4) Ha a szolgáltatás átmeneti jellegű, vagy halaszthatatlan biztosítása szükséges, a 

polgármester döntése alapján a házi segítségnyújtás legfeljebb 3 hónapos időtartamra 

gondozási szükségleg vizsgálata nélkül is nyújtható.  

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

8.§.  (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az Szoctv. 65.§-ban foglaltaknak megfelelően 

kerül ellátásra.  

(2) A segélyhívó készülékek beüzemelését, valamint a távfelügyeleti rendszer működtetését 

az önkormányzat külső vállalkozó útján biztosítja.  

Családsegítés 

9.§  (1) A családsegítés a szociális vagy mentális 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.  

(2) Az önkormányzat családsegítés keretében ellátja a Szoctv. 64.§ (4) bekezdése szerinti 

feladatokat.  

Gyermekjóléti Szolgáltatás 

10.§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a Gyvt. 39.§-ában foglaltakon felül különösen 

a) az ellátásokról való folyamatos tájékoztatás,  

b) a településen élő gyermekek szociális helyzetének, életkörülményeinek, 

veszélyeztettségének, egyéb ellátások iránti szükségleteinek folyamatos figyelemmel kísérése 

és ezek alapján a települési gyermekvédelmi rendszer javítására, kiegészítésére vonatkozó 

javaslattétel a képviselő-testület felé. 
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IV. FEJEZET 

Jelentési beszámolási kötelezettség 

11.§ (1) A polgármester évente köteles a képviselő-testületnek beszámolni a szociális 

alapszolgáltatások igénybevételéről. 

(2) A beszámolónak tartalmaznia kell különösen, 

a) ellátotti létszám alakulását kormányfuncióként,  

b) ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét,  

c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait,  

d) közalkalmazottak létszámát munkakörönként,  

e) szakmai munka teljes körű bemutatását. 

 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének és megszüntetésének esetei 

12.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésére és megszüntetésére a 

Szoctv 100-104.§-aiban és a Gyvt 37/A.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.  

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszüntetésének további esetei: 

a) táborfalvai lakóhely vagy tartózkodási hely megszűnése,  

b) az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem veszi igénybe. 

c) az Szoctv. 102.§.(1) bekezdés a) pontjának vonatkozásában, amennyiben a térítési díj 

tartozása  60 napot meghaladó.  

d) az ellátott megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet 

e) az ellátott veszélyezteti a gondozók egészségét, testi épségét. 

 

A térítési díj megállapításának általános rendelkezései 

13.§ (1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételének intézményi térítési díját az 

önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg a rendelet 1. számú mellékletében foglaltak 

szerint.  

(2) A személyi térítési díj fizetésére kötelezettek a Szoctv. 114.§ (2) bekezdésében 

meghatározott személyek.  

(3) Az ingyenes ellátásra jogosultak körét a Szoctv. 114.§ (3) bekezdése határozza meg.  

(4) A személyi térítési díjat utólag minden hónap 10. napjáig kell megfizetni az önkormányzat 

részére. 

(5) Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdésében foglaltak 

az irányadók.  

(6) Ha az ellátott, vagy a gondnoka a személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat. 

(7) Az intézményi térítési díj összegét, minden év április 1. napjáig a képviselő-testület 

rendeletben állapítja meg. Az intézményi térítési díj évközben egy alkalommal korrigálható, 

ha az azt a tárgyidőszak indokolja.  

(8) A személyi térítési díjat a polgármester állapítja meg, s annak összegéről a kötelezettet 

írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem lehet magasabb az intézményi térítési díj 

összegénél.  

(9) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.   
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A térítési díj csökkentésének esetei 

14.§ A szociális alapszolgáltatásokban az ellátottak által fizetendő térítési díjat a Szociális   

Bizottság határozata alapján a polgármester mérsékelheti, ha az ellátott szociális helyzetében 

olyan változás állt be, amely a térítési díj megfizetését nem teszi lehetővé. 

Záró rendelkezések 

15.§ (1) A rendelet 2021. január 1.-jén lép hatályba. 

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szoctv., a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

Táborfalva, 2020. december 7. 

 

  

 Nagy Andrásné                                            Kundra Erika  

    polgármester               jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2020. december 8. 

                                                                                                 Kundra Erika 

                                                                                                     jegyző 
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1.melléklet a  12 /2020. ( XII.8.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Szociális  alapellátások térítési díja:  

Ellátás intézményi 

térítési díj 

szolgáltatási 

egység 

Étkeztetés kiszállítással 690.-Ft Ft/adag 

Házi segítségnyújtás térítésmentes         Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás  

térítésmentes  Ft/jelzőkészülék 

A számított díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.  

 


