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- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szó 1993. évi III.törvény 

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szól 

29/1993.(II.17) kormányrendelet  
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

2016 január 1-től házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. 

Szociális segítés keretében biztosítani kell 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

 Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

 Személyi gondoskodás esetén biztosítani kell a szociális segítés körében meghatározottakat 

is. 

Házi segítségnyújtás igénybevétele esetén térítési díjat kell megállapítani és fizetni. 

 

 A térítési díjat a szociális segítés és a személyi gondoskodás esetében gondozási órára 

vetítve kell megállapítani. 

 

A rendelet módosítására azért van szükség, mert térítési díj vonatkozásában az eddig 

egységesen kezelt házi segítségnyújtást szociális segítésre és személyi gondoskodásra 

differenciálta aszociális törvény. A 29/1993. (II.17.) kormányrendelet 3.§(1) bekezdés b.) 

pontja pedig a szociális segítés és a személyi gondoskodás esetében külön rendeli 

megállapítani a térítési díjat. 

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 32.§-a alapjánfizetési 

kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét 

növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 

hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Erről a körülményről a 

rendelettervezet 2.§-a rendelkezik 

Kérem az előterjesztés megvitatását és Bicske Város Önkormányzat rendelet tervezetének 

jóváhagyását.  

Csabdi, 2016.01.11. 

Tisztelettel:  

 

Huszárovics Antal 

polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016 (I.12.) számú határozata 

Bicske Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról 

szóló 19/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletjóváhagyásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéta határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja, annak elfogadásához hozzájárul. 

 

      Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 


