
 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
 

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 
valamint a 115. § (7) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva 
 
- Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete, Tabajd Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mány Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Szár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Újbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
hozzájárulásával a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezés 
 

1.§ A rendelet hatálya Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Szár, Tabajd, Újbarok, Vértesacsa 
községek közigazgatási területére terjed ki, ahol az Esély Szociális, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás az Oltalom Szociális, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézmény útján ellátja a: 

  a) szociális étkeztetést 

  b) házi segítségnyújtást 

  c) családsegítést 

  d) gyermekjóléti szolgáltatást 
 
 

2. Alapellátások 
 

2.§ (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja:   700.- Ft/fő/nap 
 

(2) Az ebéd házhoz szállításának intézményi térítési díja:   50.- Ft/nap  
 
(3) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:   0 Ft/óra 
 

3. Az ellátások igénybevételének feltételei, eljárási szabályok 
 

3.§ (1) A kötelezett által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, erről 
a rendelet 1. mellékletében meghatározott módon az ellátást igénylőt az ellátás 
igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.  

(2) Ha az ellátott, törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi 
térítési díj összegét vitatja, az intézmény vezetője értesítésének kézhezvételétől számított 8 
napon belül az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó 
Társuláshoz fellebbezést nyújthat be. 

 



(3) A rendelet alapján felülvizsgált és megállapított új személyi térítési díjat a tárgyhó 
utolsó munkanapjáig kell megfizetni. Amennyiben az ellátott, törvényes képviselője vagy a 
térítési díjat megfizető személy kérelme alapján a fenntartó a személyi térítési díjat 
felülvizsgálja, az új személyi térítési díjat az erről szóló döntés jogerőre emelkedését 
követő naptól kell megfizetni.  

 
(4) A fenntartó által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az 
intézményvezetőhöz az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóban vagy írásban 
nyújthatja be. 

 
(5) Az intézményvezető által kötelezően, külön eljárás lefolytatása nélkül nyújtott ellátás 
során az intézményi szolgáltatásra várakozókról az intézmény nyilvántartást vezet, és 
erről levélben értesíti a kérelmezőt. A kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik 
az ellátást igénylők részé a szolgáltatás biztosításáról. 
 

(6) Az ellátás megszűntetésre kerül: 
• az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,  
• a jogosult felmondásával, amely esetben a felmondási idő 90 nap, 
• az ellátásra jogosult halálával, 
• ha a szolgáltatás indoka megszűnik, 

 
(7) Az intézményvezető az intézményi szolgáltatási jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult 

a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 
b) az intézményi szolgáltatás nem indokolt 
c) az ellátott vagy törvényes képviselője az intézményi szolgáltatási jogviszony 

megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetőnél. 
 

(8) Az intézményi szolgáltatási jogviszony megszűnésekor a Felek egymással elszámolnak a 
fizetendő személyi térítési díjakkal, az esetleges hátralékokkal.  

 
(9) A térítési díjfizetésre kötelezettek köre: 

• az ellátást igénybe vevő 
• a térítési díj megfizetésére szerződött személy 
• a tartásra köteles személy 
• az ellátott pénzének kezelésére bíróság által elrendelt gondnok. 

 
(10) A térítési díj csökkenthető, ha a fizetésre kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, 

hogy a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni. Ekkor az 
ellátást igénylő írásbeli kérelmére az intézményvezető ismételt jövedelemvizsgálat 
lefolytatása után állapítja meg az új személyi térítési díjat. 

 
(11) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között írásban kötött szerződés kötelező 

tartalmi elemei: 
a) az ellátás kezdetének időpontja,  
b) az intézményi ellátás időtartama,  
c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartama,  
d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok,  
e) az ellátás megszüntetésének módja., 
f) az intézmény azon nyilatkozata, hogy az intézmény előre nem látható rendkívüli 
helyzetekben is minden elvárhatót megtesz a szerződésből következő kötelezettségei 
lehető legjobb teljesítése érdekében. 

 



4.§ (1) Étkeztetés biztosítható annak a szociálisan rászorult személynek, aki  
a) öregségi nyugdíjban,  
b) rokkantsági nyugdíjban,  
c) nyugdíjszerű szociális ellátásban, 
d) fogyatékossági támogatásban, 
e) időskorúak járadékában, 
f) rendszeres szociális segélyben  
részesül. 

(2) Étkeztetés biztosítható annak a szociálisan rászorult személynek, aki 
a) fogyatékos 
b) pszichiátriai beteg 
c) szenvedélybeteg 
d) hajléktalan 

(3) Étkeztetés biztosítható annak a szociálisan rászorult személynek, aki a 65. életévét 
betöltötte és  

a) átmeneti egészségkárosodása,  
b) tartós betegsége,  

 

miatt önmaga, illetve eltartottjai számára étkezésről más módon nem képesek gondoskodni. 
 
(4) A (2) bekezdés a)-c) pontjaiban, és a (3) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott 
feltételeket a kezelőorvos szakvéleményével kell igazolni. 

 
4. Záró rendelkezés 

 
5.§ (1) Ez a rendelet a 5.§ (3)-(4) bekezdését kivéve 2013. április 1-jén lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő testületének a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szó-
ló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet 15-18.§-a 

 
(3) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő testületének a pénzbeli és természetben nyúj-

tott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2012. 
(III.26.) önkormányzati rendelete 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„(3) Az átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyako-
rolja” 
 

(4) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő testületének a pénzbeli és természetben nyúj-
tott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2012. 
(III.26.) önkormányzati rendelete 9.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„(5) A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyako-
rolja” 
 

(5) A rendelet 5.§ (3)-(4) bekezdése a 2013. március 12-én lép hatályba, és az azt következő 
napon hatályát veszti. 
 

Mészáros Lőrinc      Dr. Sisa András 
     polgármester                                                                              jegyző 
 
 



1. melléklet Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló42013. ( III.11) 

önkormányzati rendeletéhez   
 

ESÉLY SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY FENNTARTÓ 
TÁRSULÁS 

Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 
 

Név:……………………………………                                 Ikt.sz.:       
      Születési dátum:……………………….                                                ügyintéző:…………………. 

      Lakcím  …………………………………                                telefonszáma:…………    
 
  Tárgy: értesítés személyi térítési díj fizetéséről 

 
Tisztelt ………………………………………...! 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 42013. ( III.11.) 
önkormányzati rendelete  
 alapján a(z) ……………………………………………………..ellátási formára vonatkozóan 
 
 Az intézményi térítési díj 2013. évben ……………    .Ft/fő//nap, …………….. Ft/fő/hó. 
 Az intézményi ellátás önköltsége:                 ……….   Ft/fő/nap, ………………Ft/fő/hó 

 
Az elvégzett jövedelemvizsgálat alapján megállapítom, hogy az Ön jövedelme: 
Pénzbeli jövedelem 
Nyugdíj v. nyugdíjszerű ellátás:………………………. 
Járadék:…………………….. 
Egyéb:……………………… 
Beszámított pénzbeli érték összesen:…………………. 
Vagyon 
Ingatlan vagyoni értéke:………………………. 
Készpénz vagyoni értéke:…………………….. 
Beszámított vagyoni érték összesen:………………… 
Teljes összegű intézményi térítési díj megfizetését maga/ hozzátartozója/eltartója szerződésben 
vállalta: 

○ igen                ○ nem 
A teljes összegű térítési díjat vállaló személy adatai: 
Név:……………………………………………………………………………………………. 
Lakcím:………………………………………………………………………………………… 
 
A kiegészítő térítési díjat vállaló személy adatai: 
Név:……………………………………………………………………………………………. 
Lakcím:………………………………………………………………………………………… 
 
Az intézményvezető által lefolytatott jövedelem vizsgálat alapján, az Ön személyi térítési díját  
2013. ………hó ……..napjától……………….Ft/hó, azaz ……………….....................Ft/hó 
összegben, 
a kiegészítő térítési díj összegét ……………Ft/hó, azaz ……………….....................Ft/hó 
összegben határozom meg. 
 
Amennyiben az Ön által fizetendő személyi térítési díj összegével nem ért egyet, a kézhezvételtől 



számított 8 napon belül fellebbezést nyújthat be az intézmény fenntartójához:  
az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társuláshoz. 
 
Felcsút, 2013………………….    …………………… 
       intézményvezető 
 
Az értesítést 2013.            napján kézhez vettem 
                                                                           -------------------------           ----------------------
--- 
                    ellátást igénybevevő      tér. díjat kiegészítő  
      személy 
 
A megállapított személyi térítési díjat elfogadom, fellebbezési jogomról ezennel lemondok. 
 
Felcsút, 2013. …………..  
 
     -------------------------           ------------------------- 
                    ellátást igénybevevő      tér. díjat kiegészítő  
      személy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Előzetes hatásvizsgálat 

 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló rendeletéhez 

 

1. Várható társadalmi-gazdasági hatása: 

A rendelet elfogadása esetén a társulás által működtetett intézmény eddig nem szabályozott eljárása 
szabályozottá válik. 

 

2. Várható költségvetési hatása: 

A rendelet elfogadásának költségvetési hatása nincs.  

 

3. Várható környezeti következményei: a rendelet módosításának környezeti hatása nincs. 

 

4. Várható egészségi következmények: A rendelet módosításának egészségügyi következménye nincs. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet módosításának jelentős adminisztratív hatása nincs. 

 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

Szabályozatlan maradt a díjfizetéshez kötött szociális étkeztetés és a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételének rendje. 

 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

 

Felcsút, 2013. március1. 

         Dr. Sisa András 

     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



I N D O K O L Á S  

 

(a 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján) 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló rendeletéhez 

 

A személyes gondoskodást nyújtó egyes szociális ellátások rendeleti szabályozása az 
intézményfenntartó társulás létrehozásával szabályozandó feladat. A rendelet megalkotásával a 
társult önkormányzatok egységes szabályozás mellett vehetik igénybe az intézmény által biztosított 
szolgáltatásokat. 
 

Az egyes ellátások keretrendszerét központi jogszabályok részletesen szabályozzák, így azon átvétele 
a helyi rendeletben szükségtelen és a jogszabály-szerkesztési előírásokban tilalmazott. 

 

Felcsút, 2013. március 1. 

         Dr. Sisa András 
               jegyző 

 


