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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. janauár-iülésére 
 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  

    valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet  

      módosításának jóváhagyása 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

- 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  

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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. 

A 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. 

A 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 a szociális 

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. 

Az előterjesztésünkben javasolt díjak a korábbi, egységes szabályozás díjaival teljesen 

megegyeznek, vagyis a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak esetén változás nem lesz érzékelhető 

ezzel a rendeletmódosítással. 

További módosítás szükséges az ellátás Csabdi közigazgatási területére történő kiterjesztése miatt, 

valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás egységes kezelése miatt.  

 

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 a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-

tervezetetjóváhagyásáról dönteni szíveskedjen. 

 

 

Csabdi, 2016. január 27.    

 

 

Huszárovics Antal 

polgármester 
 

 

 



 

 

Határozati javaslat: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (II.1.) számú határozata 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2013. (III.11.) önkormányzati 

rendelet-módosítása előzetes jóváhagyásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-módosítását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jóváhagyó döntésről Felcsút 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületét a határozat-kivonat megküldése útján értesítse. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

 

Melléklet a …/2016. (II…) számú határozathoz 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. ( ….) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szól 

4/2013. ( III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Felcsút Községi 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, Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő-testület, Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesacsa Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szár Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, Újbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

 

1.§A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 4/2013. ( III.11.) önkormányzati rendelet(a továbbiakban: Rendelet)1.§-a 

helyébe az alábbi szöveg lép 

 

„1.§ A rendelet hatálya Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, 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 és gyermekjóléti szolgáltatást.” 

 

2.§ A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„(3) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja szociális segítés esetén annak azon 

ellátott esetében: 

 

a) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg: 323.- Ft/óra, 

b) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg: 485.- Ft/óra, 

c) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg: 647.- Ft/óra, 

d) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg: 809.- Ft/óra, 

e) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg: 971.- Ft/óra, 

f) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg: 1070.- Ft/óra. 

 

3.§ A Rendelet 2.§-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: 

 

„(4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja személyi gondozás esetén annak azon 

ellátott esetében: 

 

g) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg: 323.- Ft/óra, 

h) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg: 485.- Ft/óra, 

i) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg: 647.- Ft/óra, 

j) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg: 809.- Ft/óra, 

k) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg: 971.- Ft/óra, 

l) akinek a családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg: 1070.- Ft/óra. 

 

4.§Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

 

 



Mészáros Lőrinc     Dr. Sisa András 

    polgármester                                                          jegyző 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

A személyes gondoskodást nyújtó egyes ellátások térítési díja vonatkozásában az eddig egységesen 

kezelt házi segítségnyújtást szociális segítésre és személyi gondoskodásra bontotta a jogszabály. 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. 

. 

Az 1.§-hoz 

 

A rendelet területi hatályát határozza meg Csabdi község közigazgatási területének felvételével. 

 

A 2.§-hoz 

 

A szociális segítés térítési díját határozza meg. 

 

A 3.§-hoz 

 

A személyi gondozás térítési díját határozza meg. 

 

A 4.§-hoz 

 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 



Előzetes hatásvizsgálat 

 

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

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2016.( ….) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szól 

4/2013. ( III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

 

1. Várható társadalmi-gazdasági hatása: 

A rendelet elfogadása esetén a felsőbb szintű jogszabályokkal összhangban kerülnek szabályozásra 

a fizetendő térítési díjjal összefüggő rendelkezések. 

 

2. Várható költségvetési hatása: 

A rendelet elfogadásának költségvetési hatása nincs. 

 

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

a már alkalmazott szabályok tartalmában érdemi változás nem várható. 

 

4. Várható egészségi következmények: A rendelet módosításának közvetlen egészségügyi 

következménye nincs. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet módosítása önkormányzatot terhelő adminisztratív terhet nem eredményez. 

 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A jogszabályváltozásnak megfelelő aktualizálás. 

 

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

rendelkezésre állnak. 

 

Felcsút, 2016. január27. 

         Dr. Sisa András 

     jegyző 
 


