
Izsák Város Polgármesterétől 
 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 4-én tartandó ülésére. 

 

 

 

Tárgy: A települési támogatásokról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításához. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Izsák Város Önkormányzat fenntartásában működő Gondozási Központ hatósági 2018 évi 

hatósági ellenőrzése után, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi 

Osztálya jelezte az Önkormányzat felé, hogy a települési támogatásokról és a szociális 

ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges. Mivel a 

jelenlegi rendelet tartalmazza a személyes gondoskodás formáit a nappali ellátás kivételével, 

melyre vonatkozóan szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzéssel rendelkezünk, de nincs 

igénybevevő ellátott. Figyelemmel a bejegyzésre a szociális alapszolgáltatást szabályozni kell 

a fenntartó rendeletében. Részletesen szabályozni kell a szociális alapszolgáltatás 

biztosításának szabályait különösen az ellátás megszüntetésének eseteiről és módjairól, a 

személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékéről, a fizetésre kötelezettek köréről, 

a térítési díjak csökkentésének illetve elengedésének módjairól. Ez a szabályozás, mind a házi 

segítségnyújtás mind a nappali ellátás esetében bekerült a rendelet tervezetbe.  

A jelenlegi rendelet tartalmazza a szociális étkeztetés térítési díját, de teljes körű tájékoztatás, 

csak úgy fogadható el, ha a fenntartó külön rendelkezik a helyben fogyasztás és a kiszállítás 

költségeiről is, még akkor is, ha kiszállítás díja 0 Ft. A rendelet tervezetben ezért a kiszállítási 

díjra 0 Ft került meghatározásra.   

 

A rendelet tervezet továbbá tartalmazza a bölcsődei ellátás szabályairól szóló részt, mivel az 

Önkormányzat által elnyert Mini Bölcsőde működési engedélyezése folyamatban van és 

előreláthatólag, szeptember közepére a végleges működési engedélyt megkapjuk és el tudjuk 

indítani a Mini Bölcsődét, ezért a fenntartónak, rendeletben kell szabályoznia az igénybevétel 

feltételeit. Az bölcsődei étkezés díját, a óvodai étkezés díjával egy mértékben javaslom 

meghatározni, mivel a bölcsődések számára plusz egy étkezés biztosítása kötelező, ezért a 

szállító azon az áron tudja szállítani, mint az óvodai étkezést.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló rendelet 

módosításának elfogadását. 

 

Izsák, 2018. augusztus 30. 

 

 

Mondok József 

polgármester 

 

 



Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2018.(IX…..) önkormányzati rendelete 

 

A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 

2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: _______________________ 

 

 

 

Bak Nándor 

aljegyző 

 

 

 

 

 

  



 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2018.(IX…..) önkormányzati rendelete 

 

A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 

2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában, továbbá a 10.§ 

(1) bekezdésében, a 32.§ (3) bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdésében, 26.§-ában, a 45.§ (7) 

bekezdésében, a 48.§ (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. §-ában. A 92.§ 

(1)-(2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 147. §, 151. § (2f) bekezdésében meghatározott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8 – 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  

 

1.§ 

 

A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Ör) 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A házi segítségnyújtás keretében a szociális segítés vagy a személyi gondozás 

szolgáltatásait az Önkormányzat a Gondozási Központ által foglalkoztatott 

gondozónők útján biztosítja az Szt. 63.§ (5) bekezdésében meghatározott a gondozási 

szükséglettel rendelkező és a házi segítségnyújtást igénylő személyek részére. 

(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Gondozási Központban kell benyújtani, 

melyhez csatolni kell a 4. §-ban  foglaltakon túl az egészségi állapotról szóló igazolást. 

(3) A gondozási szükséglet megállapításakor figyelemmel kell lenni a Gondozási Központ 

működési engedélyében meghatározott alapszolgáltatási létszámkeret jogszabály 

szerinti finanszírozási szabályaira és az intézménykeret befogadó időkeretére. 

(4) Az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó ellátást az igénylővel kötött 

megállapodás alapján biztosítja. 

(5) A megállapodás kötelező tartalmi elemei: 

a) a szolgáltatás nyújtásának helye, 

b) az ellátás időtartama, 

c) a térítési díj összege, megfizetésének módja, határideje, 

d)  megállapodás megszűnésének esetei. 

(6) Az ellátás biztosításánál elsőbbséget kell biztosítani azoknak a kérelmezőknek: 

a) akik egyedül élnek, 

b) tartásra köteles és képes hozzátartozójuk nem él a településen, 

c) a háziorvosa a soron kívüli ellátását kezdeményezi. 



(7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások külön eljárás keretében való (gyorsított) 

igénybevétele lehetséges: 

a) ha az igénybe vevő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan 

hozzátartozója, aki az ellátásáról vagy az ellátás igénybevételéről gondoskodna, 

b) orvosi szakvélemény szerint vagy a szociális állapot romlása miatt soron kívüli 

ellátás szükséges. 

(8) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani annak az igénylőnek, 

akinek a késedelem az életét, egészségét, testi épségét veszélyeztetné. 

(9) Az ellátást az intézményvezető megszünteti 

a) a jogosultsági feltételek megszűnésekor, 

b) az ellátott halála esetén, 

c) ha szolgáltatás fenntartása nem, vagy más ellátási forma indokolt, 

d) ha az igénybe vevő az ellátást lemondja. 

(10) Az ellátás megszüntetését írásba kell foglalni és arról az igénybe vevőt értesíteni, aki 8 

napon belül panaszával a polgármesterhez fordulhat. A panasz elbírálásáig az ellátás 

nem szüntethető meg. 

(12) Térítésmentes ellátásban kell részesíteni azt a jogosultat, aki jövedelemmel nem 

rendelkezik. 

(13) A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni, melynek összegét e 

rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(14) A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységeit és résztevékenységeit a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/200. (I.7.) SzCsM. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

2. § 

 

 

Az Ör. 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nappali ellátást hajléktalan 

személyek és elsősorban a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk 

miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 

személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 

valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint 

megszervezi az ellátottak napközbeni étkezését 

(2) A nappali ellátás iránti kérelmeket a Gondozási Központban kell benyújtani, melyhez 

csatolni kell az 4.§-ban foglaltakon túl az egészségi állapotról szóló igazolást. 

(3) A nappali ellátás szükséglet megállapításakor figyelemmel kell lenni a Gondozási 

Központ működési engedélyében meghatározott alapszolgáltatási létszámkeret 



jogszabály szerinti finanszírozási szabályaira és az intézménykeret befogadó 

időkeretére. 

(4) Az intézményvezető a nappali ellátást nyújtó az ellátást az igénylővel kötött 

megállapodás alapján biztosítja. 

(5) A megállapodás kötelező tartalmi elemei: 

a) a szolgáltatás nyújtásának helye, 

b) az ellátás időtartama, 

c) a térítési díj összege, megfizetésének módja, határideje, 

d) megállapodás megszűnésének esetei. 

(6) A nappali ellátás biztosításánál elsőbbséget kell biztosítani azoknak a kérelmezőknek: 

a) akik egyedül élnek, 

b) tartásra köteles és képes hozzátartozójuk nem él a településen, 

c) a háziorvosa a soron kívüli ellátását kezdeményezi. 

(7) Az alapszolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

 

3.§ 

 

 

Az Ör. kiegészül a 22/A.§-al 

 

(1) A bölcsődei ellátás az Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegység keretében 

működtetett bölcsőde (6070 Izsák, Kodály Zoltán utca 2.) útján történik. 

(2) A bölcsődei ellátás abban az esetben vehető igénybe, ha a gyermek eltartója Izsák 

város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik és munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

(3) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Izsáki ÁMK vezetőjéhez kell 

benyújtani. 

(4) A bölcsődei felvételről az intézményegység vezető dönt a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § (2) 

bekezdésében, a 42/a. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében foglalt szempontok szerint. 

(5) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézményegység vezetőjének (4) 

bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 

napon belül a polgármesternek címzett, de az Izsák Város Polgármesteri Hivatalához 

benyújtott írásbeli jogorvoslati kérelmet adhat be. 

(6) A bölcsődei ellátás megszűnik: 

a) a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a 3. életévét 

betöltötte, 



b) orvosi javaslat mellett a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-én, 

c) szakértői bizottság szakvéleménye alapján felvett és gondozott sajátos nevelési 

igényű gyermek 6 éves korában, 

d) ha a szülő nem kívánja gyermeke számára a szolgáltatást igénybe venni, 

e) ha orvosi szakvélemény alapján a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében 

nem gondozható, 

f) ha a gyermek magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét. 

(7) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési 

díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(8) A bölcsődei gondozásért díjat nem kell fizetni. 

 

 

4. § 

 

Az Ör. 1. számú mellékelte helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1. számú melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez! 

 

 

Szociális alapszolgáltatások térítési díja 

 

1) Étkeztetés (ellátási naponként) 582.- Ft 

2) Házi segítségnyújtás (gondozási óránként)  780.- Ft 

3) Az étkezés házhoz szállítási díja 0.- Ft  

 

Bölcsődei ellátás:  

 

1) Bölcsődei ellátás  … Ft/fő/nap 

2) Bölcsődei gondozási díj 0.- Ft/fő/nap 

 

5.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

Izsák, 2018. szeptember 04. 

 

 

 

Mondok József Bak Nándor 

polgármester aljegyző 
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