
 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 

 
 

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 92. § (1) és (2) bekezdés f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

 

I. 

A rendelet célja 

 

1. § (1) E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságnak megfelelően meghatározza: 

a) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, 

b) az ellátásokra való jogosultság megállapításának szabályait, 

c)az ellátások megszűnésének, megszüntetésének eseteit, 

d) az intézményi térítési díjakat, a személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazandó 

kedvezményeket, 

e) a személyi térítési díjak megállapítására, elengedésére, mérséklésére, megfizetésére 

vonatkozó szabályokat. 

 

II. 

A rendelet hatálya 

 

2. § (1) A rendelet hatálya – az Szoctv. 3. §-ában foglaltak alapján – kiterjed: 

a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra; 

b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre; 

c) a település közigazgatási területén élő letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre; 

d) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási területén élő 

személyekre; 

e) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy 

tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.  

(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak 

– ide értve az Szoctv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is – átmeneti segélyt, étkezést, 

illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét 

veszélyezteti. 

(3) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az 

Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak, jogszerűen Magyarországon tartózkodó 

állampolgáraira is.  

(4) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a törvényben meghatározottak 

szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar 

Köztársaság területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik 
 



 

III. 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

3. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat alapellátásként 

a) étkeztetést  

b) házi segítségnyújtást biztosít. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, és az ellátást igénylő, 

illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. 

 

 

Étkeztetés 

 

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

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

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

(2) Az (1) bekezdés szempontjából rászorulónak kell tekinteni:  

a) az 62 éven felüli vagy 

b) a tartósan beteg egyedül élő vagy 

c) a fogyatékos vagy 

d) a szenvedélybeteg vagy 

e) a hajléktalan kérelmezőt. 

(3) Tartós betegség miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a házorvos igazolja, hogy 

a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott 

étkeztetést, azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb.  

(4) Fogyatékosság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi 

szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem 

képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: testi fogyatékossága, 

értelmi fogyatékosság, pszichiátriai állapot.  

(5) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó 

szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az 

érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: olyan 

szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás biztosítására. 

(6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy 

nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a 

hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. 

(7) Az ellátás módja lehet: 

a) helyben étkeztetés vagy 

b) étel elvitele saját erőből vagy 

   c ) étel házhoz szállítása. 

(8)Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult köteles 

megfizetni. Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a jogosult 

tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni. 

 (9) Az étel kiszállítását az önkormányzat oldja meg a kérelemnek megfelelően minden 

rászoruló részére. 

(10) Az étkeztetés intézményi térítési díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

 



Eljárási szabályok 

5. §1 A személyes gondoskodás körébe tartozó étkezésért az e rendeletben 1. mellékletében 

megállapított térítési díjat kell fizetni. Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat a 

polgármester állapítja meg a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel. 

6. § (1) Az étkezés iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.  

(2) A kérelmekről a polgármester a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt, és erről 

értesíti a kérelmezőt. 

7. § (1) Kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét, születési adatait, lakcímét, 

b) a kérelem benyújtásának okát, célját, 

c) a tartásra köteles és képes hozzátartozók megnevezését, 

d) annak megjelölését, hogy melyik szociális ellátást akarja igénybe venni.  

(2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) a kérelmező vagyoni, jövedelmi viszonyira vonatkozó igazolásokat 

b) amennyiben a támogatás megállapításának feltétele a megromlott egészségi állapot, akkor 

az erre vonatkozó orvosi igazolást. 

8. § A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről a polgármester és az 

ellátott megállapodást köt. A megállapodásban ki kell térni: 

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára; 

b) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára; 

c) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes 

bejelentési kötelezettség szabályaira; 

d) az ellátás megkezdésének időpontjára 

e) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre. 

9. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha: 

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt;  

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem vette 

igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki; 

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza; 

d) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés 

ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne. 

(2) Az ellátás megszüntetéséről a polgármester dönt, és döntéséről értesíti a kérelmezőt. 

Döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fordulni. 

 

Házi segítségnyújtás 

 

10. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Munkaszervezetén keresztül biztosítja. 

(2) Az ellátásért fizetendő térítési díjat Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete rendeletben állapítja meg. 

 

 

10. § (1) E rendelet 2013. március 1-én lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti: 

1.) Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Takácsi községben biztosítható 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 10/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelete. 

                                                 
1 Módosította: a 18/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. december 24-től 



2.) Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XII. 18.) rendelete a 

Takácsi községben biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2006. (XII. 

14.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

3.) Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (II. 2.) rendelete a Takácsi 

községben biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2006. (XII. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

4.) Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2008. (XII. 18.) rendelete a 

Takácsi községben biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2006. (XII. 

14.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

5.) Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2009. (XII. 9.) rendelete a 

Takácsi községben biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2006. (XII. 

14.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

6.) Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. (I. 20.) rendelete a Takácsi 

községben biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2006. (XII. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

7.) Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (I. 22.) rendelete a Takácsi 

községben biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2006. (XII. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

8.) Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (I. 3.) rendelete a Takácsi 

községben biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2006. (XII. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

 

 

K.m.f. 

 

Kunszt Szabolcs                                                                                         Pfilfné Bagics Judit 

   polgármester                  jegyző 

 
 

A rendelet kihirdetve: 2013. február 19-én 

      

 

Pfilfné Bagics Judit 

            körjegyző  
 

 

 

 

 

 



1. melléklet 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez  

 

 

A szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díjai 

 

1. Étkeztetés 

a) Önköltség:     705 Ft/nap 

b) Normatíva:      221 Ft/nap 

c) Önköltség és normatíva különbözete: 484 Ft/nap 

d) Nyersanyagnorma:    309 Ft + ÁFA  

 

 

 

2. Intézményi térítési díj (áfát tartalmaz)         Jövedelem        Fizetendő térítési díj 

                                              öregségi nyugdíjminimum              Ft/ebéd 

a)  - 150 %-ig         200 Ft 

b) 150 % - 200 %-ig         290 Ft 

c) 200 % - 250 %-ig         370 Ft 

d) 250 % -          420 Ft 

 

3. A házhoz történő szállítási díja 100 Ft/ebéd. 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


